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I/ ÚVOD 

 

V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, předkládám výroční zprávu o činnosti školy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

    Vypracovaly: 

        Ivana Myšáková, 
        ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí 

 

        Hana Martincová, 
        vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jehnědí 1.9. 2012 

 

Pedagogická rada projednala dne:    26.8. 2012 

Školská rada projednala a schválila dne:  29.11. 2012 

 

 

 

 



II/ Informace o Základní škole a Mateřské škole Jehnědí 

 
Zřizovatel:    Obec Jehnědí 

 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres   

     Ústí nad Orlicí 

 

Adresa:    Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí  

 

IČO:     75016133 

 

Identifikátor zařízení:   650 051 301 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Ivana Myšáková 

 

Vedoucí učitelka MŠ:  Hana Martincová  

     

Kontaktní údaje:   Tel. 465547259 

 

     e-mail: zsjehnedi@wo.cz 

 

Webové stránky školy na: www.jehnedi.cz 

 

Webové stránky pro on-line výuku:        
   www.brumlik.estranky.cz 

 

Aktuálně platná rozhodnutí: 

     č.j. 29 153/2004-21 s platností od 1.3.2005 

     č.j. 9 084/2007-21 s platností od 1.9.2007 

     č. j. SpKrÚ 68387/2010 OŠKT s platností 

     od 1.10. 2010 
 

 
Součásti:    Základní škola  IZO 102 642 133 

Mateřská škola  IZO 107 589 419 

Školní jídelna  IZO 102 930 716 

Školní družina  IZO 118 000 985  

 

 
Součásti kapacita 

Mateřská škola 28 

Základní škola 30 

Školní družina 25 

Školní jídelna 60 
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Základní a Mateřská škola Jehnědí se nachází  přibližně uprostřed obce Jehnědí. Budova 

z roku 1956 je obklopena zelení a její velkou předností je, že neleží v bezprostřední blízkosti 

silnice. Bezpečnost žáků v okolí školy je tak méně ohrožena.                                                                                                                           

V levé části budovy se nachází mateřská škola, v pravé části škola základní. Školní kuchyně 

je umístěna uprostřed mezi MŠ a ZŠ, aby bylo umožněno vydávání obědů výdejními okénky.                                                                          

Mateřská škola má k dispozici hernu, učebnu, lehárnu, jídelnu, šatnu a hygienické zařízení. 

Samostatná zahrada mateřské školy je vybavena houpačkami, průlezkami, pískovištěm, 

altánkem a domečkem pro venkovní hračky. Za pěkného počasí mohou děti využívat 

venkovní stolečky a lavičky. MŠ je vybavena moderními pomůckami a hračkami. K velmi 

oblíbeným koutkům patří  relaxační bazének s kuličkami a koutek určený pro pracovní 

činnosti. V základní škole jsou pro výchovně vzdělávací práci určeny dvě větší učebny, 

jedna učebna menší. Dále je v budově šatna, ředitelna, jídelna  a  hygienické zařízení. Škola 

má vlastní zahradu se záhonky, které žáci využívají  v rámci pracovních činností. Za 

budovou školy je konstrukce na šplh. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá místní 

sokolovnu a hřiště fotbalového oddílu. Učebny ZŠ jsou vybaveny moderními digitálními 

zařízeními. Učitelům je k dispozici velké množství didaktických pomůcek, které se 

každoročně doplňují. 

Školní družina nemá samostatné prostory. Ke svým činnostem využívá volné učebny a za 

příznivého počasí venkovní prostory v okolí školy. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III/ Personální údaje 
 

Základní škola 
Mgr. Ivana Myšáková - ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí 

    - třídní učitelka 3. + 4.+ 5. postupného ročníku 

    - vedoucí kroužku pohybové výchovy 

    - učitelka AJ 

    - osoba pověřená vedením právního subjektu 

    -  preventista školy 

  -   pracovník pověřený vedením oblasti výchovného   

             poradenství 

- pracovník pověřený vedením v  oblasti BOZP 

- péče o vývěsku školy 

 

Úvazek:   1,0 

Přespočetné hodiny:   

 

 

Tereza Bílková  -  třídní učitelka 1.+ 2. postupného ročníku 

    -  vedoucí kroužku vaření 

    -  osoba pověřená vedením dětské knihovny 

-  zajišťování informovanosti rodičů 

    - osoba pověřená výzdobou interiéru školy 

 

Úvazek:   1,0 

Přespočetné hodiny:  2 

 

Gabriela Mikulková - - vedoucí učitelka školní družiny 

- příkazce účtu 

- pokladní 

- učitelka  PR, PŘ, VV, PČ 

-          osoba pověřená objednáváním knih pro děti 

    - vedení kroužku informatiky  

    - osoba pověřená výzdobou interiéru školy 

    -           vedoucí LEGO kroužku 

  

Úvazek:   0,7 vychovatelka ŠD 

    0, 5 učitelka 

 

  

Jana Svobodová  - uklizečka  

- osoba odpovědná za květinovou výzdobu školy 

Úvazek:   0,5 

 

 

Věra Sokolová  - uklizečka po dobu mateřské dovolené paní Jany 

     Svobodové 

Úvazek:   0,5 

Mateřská škola 
 

Martincová Hana    - vedoucí učitelka MŠ  

- vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ 

-  spolupráce s logoped. pracovníky 

 

Úvazek:    1,0 



 

 

 

Melšová Jindra      -          učitelka MŠ 

-  spolupráce s logopedickými pracovníky 

-  vedoucí dramatického kroužku v ZŠ 

 

Úvazek:    1,0 

 

 

 

Vokálová Květa     - uklízečka 

 

Úvazek:    1,0 

 

 

 

Ke konci školního roku odchází do důchodu dlouholetá pedagogická pracovnice Melšová Jindra . Na její 

místo byla vybrána absolventka VOŠ Litomyšl – slečna Mrázková Aneta. Uklizečka MŠ Vokálová Květa je 

delší dobu  v pracovní neschopnosti – jako zástup byla přijata Vokálová Lucie, od září Vokálová Simona. 

 

 

 

 

Školní jídelna 
 
Mikulková Gabriela    - vedoucí ŠJ 
 
Úvazek:    0,5 

 
Rozlivková Věra        - kuchařka 
 
Úvazek:    1,0 

 
Svobodová Jana  - pomocná kuchařka (na mateřské dovolené) 
 
Úvazek:    0,18 

 
 
Vokálová Květa  - pomocná kuchařka (zástup) 
 
Úvazek:    0,18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 1 1 12,5 

31 - 40 let 0 2 2 25 

41 - 50 let 0 2 2 25 

51 - 60 let 0 1 1 12,5 

61 a více let 0 2 2 25 

celkem 0 8 8 100,0 

 
 
 

 

 

 

 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 0 3 3 37,5 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 0 3 3 37,5 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 2 2 25 

celkem 0 8 8 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem  

učitel prvního stupně základní 
školy 

2 1 3 

vychovatel 1 0 1 

učitel MŠ 2 0 2 

celkem 5 1 6 

 
 
 



IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí 

 1. Informace o průběhu školního roku 2011/2012 v ZŠ a ŠD 

Počty žáků  

 

Počet žáků ZŠ:   30 žáků 

Počet žáků školní družiny:                25 žáků 

 

Provoz školní družiny: denně od 11,30 do 15,30 hodin 

 

Vzdělávací program ZŠ: „Hrát si a učit se – proč ne?“ č.j. 59/2007/K  

 

 

Vzdělávací program ŠD: ŠVP pro školní družinu 

 

 
Učební plán pro školní rok 2011/2012 

   
 

      
Vzdělávací 
program ŠVP Hrát si a učit se - proč ne?, č.j. 59/2007/K                                  

Ročník  1 2 3 4 5   

Český jazyk 9 9 8 8 8 
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 Cizí jazyk - - 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 
1 1 2 2 1 

Praktické 

činnosti 
1 1 2 1 1 

Informatika - - - - 1 

Tělesná 

výchova 
2 2 1 2 2 

Týdenní 

dotace 
20 21 25 26 26   

 

 



 
ŠVP 

Ve školním roce 2011/2012 začal také 5. ročník pracovat podle školního vzdělávacího programu „Hrát si a 

učit se – proč ne?“  

Škola i nadále pokračovala v projektu „Eu – peníze do škol“. Do června 2011 bylo vytvořeno všech 180 

digitálních materiálů a všechny byly ověřeny v praxi. Zaváděním nových digitálních technologií se stala 

výuka zajímavější a pro žáky přitažlivější.  

 

 
2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí 

 
Škola byla i v roce 2011/2012 organizována jako dvojtřídní. Třídnictvím třídy I  byla pověřena paní učitelka 

Ivana Myšáková. Třídu navštěvovalo 16 žáků 3. – 5. ročníku.   Slečna učitelka Tereza Bílková byla 

pověřena třídnictvím ve třídě II, kterou navštěvovalo 14  žáků 1.- 2. ročníku. Paní učitelka Gabriela 

Mikulková vyučovala ve třídě I  PR, PČ a VV. PŘ a VL vyučovala ve třídě II. Žáci 1. – 5. Ročníku byli 

vzděláváni v souladu se školním vzdělávacím programem pro základní školy s názvem „Hrát si a učit se – 

proč ne? Od 3.  postupného ročníku se vyučoval anglický jazyk. 

Týdenní rozvrh vyučovacích hodin  ve všech ročnících a jednotlivých předmětech odpovídal předepsaným 

dokumentům. 

Nepedagogičtí zaměstnanci zůstali ve stejném složení jako ve školním roce 2010/2011. Ke konci března 

dlouhodobě onemocněla paní Věra Sokolová a na její místo nastoupila paní Jana Svobodová. V dubnu 2012 

dlouhodobě onemocněla paní Květa Vokálová a jako zástup byla přijata Lucie Vokálová, kterou v září 2012 

nahradila slečna Simona Vokálová. 

Škola byla zapojena do celorepublikových projektů: „Ovoce do škol“ a „Zdravé zuby“ a do projektu „Pro 

školy“ ve kterém škola získala certifikát Aktivní škola.  

Dětem byla i v tomto školním roce nabídnuta pestrá nabídka školních a mimoškolních aktivit. Jejich výčet je 

uveden v další části dokumentu.  

V rámci ŠD se mohli žáci zúčastnit kurzu lyžování na Pekláku v České Třebové. Celkem se zúčastnilo 24 

dětí. 

Při přípravě a realizaci projektů, turnajů, výletů, exkurzí se žáci setkávali se svými starším spolužáky, což 

přispívalo k navození atmosféry rodinného prostředí a k rozvoji příznivých interpersonálních vztahů ve 

škole. Prací v týmech se děti učily vzájemné komunikaci, vzájemnému naslouchání, vyjadřování myšlenek, 

vyhledávání a třídění informací a také zodpovědnému rozhodování. Opět se velmi vydařil multikulturní 

projekt v závěru školního roku, tentokrát zaměřený na ochranu přírody v různých částech naší Země.  

Účastí v soutěžích a turnajích měli žáci možnost porovnat své vědomosti, schopnosti a dovednosti 

s vrstevníky z jiných škol.  

Žákyně Julie Pavlisová namalovala obrázky do soutěže „Staň se ilustrátorem aneb vytvoř obrázky k známé 

knížce a oblíbené knížce Pohádky po telefonu autora Giannia Rodariho. Její obrázek byl v knize otištěn a 

žákyně byla za svoji ilustraci odměněna. Vybráno bylo pouze 66 obrázků z 1 280 došlých.  

Všichni žáci 4. ročníku získali, v rámci realizace dopravní výchovy na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě,  

průkaz cyklisty. 

Hodnocení a klasifikace probíhala dle klasifikačního řádu. O výchově a vzdělávání byli rodiče pravidelně 

informováni prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek a konzultačních hodin. 

Žákyně Karolína Dalecká byla na základě výborně zvládnutých přijímacích zkoušek přijata na Gymnázium 

v Ústí nad Orlicí. 

 Ve dnech 21.5. – 8.6.  2012 byli žáci 5.ročníku testováni v rámci první celoplošné generální zkoušky ověřování 

výsledků na úrovni  5. ročníků. Garantem testování byla Česká školská inspekce. U žáků 5. ročníků byly ověřovány 

znalosti z M, ČJ a AJ. Nejlépe se v těchto testech dařilo žákyni Karolíně Dalecké. 

Základní škola požádala na jaře roku 2012 o navýšení kapacity školní jídelny a základní školy. K navýšení kapacity se 

vyjádřila hygienická stanice.  

 

 

   

 



 

 

Chování 

Ve školní roce 2011/2012 neměl nikdo ze žáků sníženou známku z chování. Za 1. pololetí školního roku 

bylo uděleno 2 napomenutí třídního učitele a 1 třídní důtka. Ve druhém pololetí byly uděleny 2 důtky 

třídního učitele a 1 ředitelská důtka  a 1 napomenutí třídního učitele. 

 

Prospěch 

Prospěch žáků byl sledován v průběhu celého školního roku. Rodiče byli o prospěchu pravidelně 

informováni prostřednictvím notýsků a ŽK. Dále vždy při třídních schůzkách a také v době konzultačních 

hodin, jejichž termín si mohli rodiče domluvit s jednotlivými vyučujícími. 

Žáci 5.ročníku se zúčastnili celoplošného testování v M, ČJ a AJ. Výsledky testování jsou uvedeny níže. 

 

Průměrný prospěch žáků 

Průměrný prospěch žáků byl vygenerován z programu Bakaláři, který škola využívá při elektronickém 

zpracování matriky. 

 

Ročník Průměr známek 

 za 1. pololetí 

Průměr známek  

za 2. pololetí 

1. ročník 1,0 1,0 

2. ročník 1,07 1,21 

3. ročník 1,36 1,49 

4. ročník 1,31 1,39 

5. ročník 1,48 1,5 

 

V prvním pololetí školního roku prospělo 22 žáků s vyznamenáním, 7 žáků prospělo. 

Při porovnání průměrného hodnocení v M a ČJ  získali žáci v M lepší průměrné hodnocení než v ČJ, pouze 

5.ročník měl průměrné hodnocení v ČJ lepší. 

Ve druhém pololetí prospělo s vyznamenáním 21 žáků a 8 žáků prospělo. Průměrné hodnocení v 1.-5. 

ročníku v ČJ i M dopadlo stejně – 1,828. 

Průměrné hodnocení v AJ u žáků 3.-5.ročníku bylo 1,75. 

 

Absence 

Průměrný absence žáků byl vygenerována z programu Bakaláři, který škola využívá při elektronickém 

zpracování matriky. 

 

 

Ročník Průměrný počet 

zameškaných hodin 

za 1. pololetí 

Průměrný počet 

zameškaných hodin 

za 2. pololetí 

1. ročník 12,0 42,8 

2. ročník 20,0 18,75 

3. ročník 26,42 36,42 

4. ročník 7,75 22,25 

5. ročník 5,60 15,00 

 

Školská rada 

Školská rada se ve školním roce 2011/2012 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2011 i další pedagogické 

dokumenty dané školským zákonem. 

 

 

Zápis do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil 30.1. 2012 a přišlo celkem 9 dětí. Na základě rozhodnutí pedagogicko 

– psychologické poradny a odborného lékaře dostalo 1 dítě odklad z důvodu školní nezralosti. 



 

 
Zájmové útvary 

Ve školním roce 2011/2012  nabízela základní škola celkem 6 zájmových útvarů.  

Dramatická výchova – Jidra Melšová 

Zobcová flétna – Hana Martincová 

Pohybová výchova – Ivana Myšáková 

Informatika – Gabriela Mikulková 

Vaření – Tereza Bílková 

Lego – Gabriela Mikulková 

 

 

 

 

Seznam akcí ve školním roce 2011/2012 

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 

 Návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě 

 Pohádkový les 

 Dopravní výchova 4.+5.ročník – teoretická výuka 5 hodin (akce BESIP) 

 Návštěva Záchranné stanice Pasíčka 

Divadelní představení Červená Karkulka 

Kouzelníci – vystoupení v MŠ 

 Svatý Martin – návštěva dětí z MŠ v ZŠ 

 Rozsvícení vánočního stromu  

 Mikuláš 

 Vánoční besídka pro rodiče a starší spoluobčany  

 Vánoční diskotéka s přespáním ve škole 

 Výlet do Muzea v Ústí nad Orlicí a na Andrlův Chlum 

 Zápis do 1.ročníku 

 Na den školákem – předškolní děti ve škole 

 Lyžařský kurz na Pekláku v České Třebové 

 Maškarní karneval 

 Velikonoční výstava 

 Návštěva Záchranné stanice Pasíčka 

 Plavecký výcvik 

 Den Země – šipkovaná s ekologickou tématikou 

 Beseda s policisty 

 Den země – šipkovaná s úkoly  

 Jehnědský kvítek – soutěž v poznávání přírodnin 

 Výlet do Prahy 

 Turnaj malotřídních škol ve vybíjené a dalších drobných soutěžích 

 Návštěva Muzea řemesel v Letohradě (žáci 5. ročníku – na kolech) 

Zvířátkový den 

 Loučení s páťáky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam projektů ve školním roce 2011/2012 

Seznam projektů: 

      Školní řád – celodenní projekt 

      Halloween – celodenní projekt 

Projekt Všude dobře doma nejlépe 1.čtvrtletí (1.+2. ročník – Mapa a fotoalbum Jehnědí, 3. ročník – 

Informační list o své obci, 4.r. – Cyklistický výlet) 

Zdravověda – jednodenní projekt 

Dopravní výchova – jednodenní projekt 

      Zdravý úsměv – jednodenní projekt pro žáky 1.-2. ročníku 

     První pomoc – pro žáky 3.-5. ročníku 

Slavnost Slabikáře – tříhodinový projekt 

Projekt Afrika  

Projekt Neopouštěj staré známé pro nové – 2. čtvrtletí (1.+2. ročníku- ekologické zemědělství, 3. 

ročník – Člověk a odpadky,  4. r. Ekosystémy, 5.ročník – Vliv člověka na krajinu) 

Projekt Bylo nebylo – od Adama k počítači 3. čtvrtletí (1.+5.ročník) 

Projekt Síly a barvy života 4.čtvrtletí (1.-5.ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení v celoplošném testování žáků 5. ročníků 

Celoplošné testování proběhlo v termínu 21.5.- 8.6. 2012. Testy obsahovaly základní a těžší část. Žákům se 

objevila těžší varianta otázek až při úspěšném zvládnutí základní varianty testových otázek. Žáci vyplňovali 

testy on-line a výsledky mohli sledovat ihned po jejich zpracování. Každý žák dostal přístupový kód 

k   hodnocení svých  testů. Testy si mohl porovnat se svými spolužáky nebo je porovnat se všemi žáky 

v ČR, které se testování zúčastnili. Mohl si také vytisknout testové otázky se správnými výsledky a  zjistit, 

ve kterých sledovaných oblastech se nejvíce mýlil či naopak, ve kterých měl největší úspěšnost. 

 
Níže uvedené hodnocení  je porovnáním průměrných výsledků žáků 5.ročníku naší základní školy s průměrným 

výsledkem všech testovaných žáků v ČR. 

Při testování v M došlo k chybě na straně zpracovatele. Jeden z testů se nezobrazil se všemi tabulkami a z tohoto 

důvodu musel být test jednoho ze žáků zopakován.  Proto je místo 5 žáků  5.ročníku uvedeno číslo 6. 
 

 

Hodnocení  třídy v M 

 

Matematika Žáků Test Geometrie 
Počítání s 

čísly 
Slovní úlohy 

 
základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

Třída 6 4 77% 83% 69% 100% 90% 91% 70% 65% 

Škola 6 4 77% 83% 69% 100% 90% 91% 70% 65% 

Celkem 80299 36346 60% 61% 60% 61% 66% 69% 54% 56% 

 

 

 

Hodnocení třídy v ČJ 

         

 

 

 

 

Český jazyk Žáků Test 
Porozumění 

textu 

Pravopis a 

mluvnice 

Slovní 

zásoba a 

slovotvorba 

Větná 

skladba 

Sloh a 

literatura 

 
základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

Třída 7 6 73% 76% 71% 50% 70% 79% 78% 89% 58% 71% 94% 75% 

Škola 7 6 73% 76% 71% 50% 70% 79% 78% 89% 58% 71% 94% 75% 

Celkem 80211 61209 63% 70% 63% 71% 64% 71% 69% 78% 52% 65% 69% 65% 

 

V českém jazyce jsme využili možnost zařadit k žákům  5.ročníku dva žáky z nižších ročníků. Z tohoto 

důvodu je počet žáků 7. 

 

 

 

 

Hodnocení třídy v AJ 

 

Anglický 

jazyk 
Žáků Test 

Čtení s 

porozuměním 
Gramatika Konverzace 

Slovní 

zásoba 
Poslech 

 
základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

Třída 5 4 64% 55% 60% - 57% 44% 50% 50% 80% 81% 55% - 

Škola 5 4 64% 55% 60% - 57% 44% 50% 50% 80% 81% 55% - 

Celkem 78916 56799 60% 43% 47% - 38% 38% 25% 47% 73% 50% 
  

V anglickém jazyce pracovalo pouze 5 žáků 5.ročníku. 

 

 

Nejlépe zvládla všechny testy žákyně Karolína Dalecká, která dokonce v M získala 100% ve všech 

sledovaných oblastech. 

 

 

 



3. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Prevence sociálně patologických jevů byla a je na naší škole zakotvena v Minimálním preventivním 

programu školy. Ten byl zpracován na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 

chování dětí a mládeže 2012 MŠMT.   

 Preventivní program měl dvě části. V první byly zachyceny ukazatele a stanoveny cíle primární 

prevence a v části druhé se preventivní program konkretizoval.    

V rámci prevence jsme se věnovali především preventivním a intervenčním aktivitám a 

upřednostňovali jsme zážitkové a prožitkové programy.  Témata programů byla vybírána adekvátně k věku 

žáků, ke složení konkrétní třídy a aktuálnímu problému, který byl nutné řešit. Našim cílem bylo především 

předcházení všem typům rizikového chování a jejich rozpoznání.  

Nedílnou součástí primární prevence byla spolupráce s rodiči. Ti byli na začátku školního roku 

seznámeni se školním řádem a měli možnost seznámit se s Preventivním programem.  

Rodiče mohli také využít možnost kdykoli požádat o konzultaci metodika prevence nebo kteréhokoli 

pedagoga. 

V případě řešení konkrétní krizové situace, byl rodičům vedením školy nebo metodikem prevence 

poskytnut kontakt na odbornou pomoc a navržen další postup. Rodiče byli informováni o nadstandardních 

aktivitách školy a měli možnost se v případě zájmu těchto akcí zúčastnit (besedy s odborníky, výlety, 

výstavy, besídky, projekty....). 

 Telefonní čísla záchranného systému a dětské linky bezpečí byla vyvěšena ve třídách a žáci je měli 

zapsány v žákovské knížce. Další důležité kontakty  byly uloženy u metodika prevence a v materiálech 

určených třídním učitelům. 

V případech překračují rámec školy jsme měli plnit ohlašovací povinnost, spolupracovali jsme s PPP 

Ústí nad Orlicí, sociálně právním odborem, Policií České republiky.  

Metodik nabízel ostatním pedagogům odbornou pomoc, materiální vybavení a kontakty na 

odborníky. V knihovně měli učitelé k dispozici literatura věnující se prevenci rizikového chování.  

Metodik se průběžně sebevzdělával. Účastnil se seminářů, které se věnují primární prevenci a 

informují se o aktualitách, kterých se prevence týká.  

Naše škola nabízela ve školním roce 2011/2012 velké množství volnočasových aktivit a snažila se 

děti pozitivně motivovat a budovat v nich zdravé osobnosti, které zvládají základní sociální dovednosti, 

dovedou vyhodnocovat problémy a řeší co nejlépe konkrétní situace. 

 
 

 

  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 4 

Celkový počet účastníků 8 

Vzdělávací instituce Konero, s.r.o. 

soukromý lektor AJ 

PhDr Valenta 

 

 

 
5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
ČŠI navštívila školu naposledy v květnu 2011. Inspekční zpráva a hodnocení je k nahlédnutí 

 u ředitele školy. 

 

 

 

 

 



6.Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

V oblasti pedagogicko – vzdělávací 

PPP Ústí nad Orlicí 

Policie ČR 

Automotoklub Vysoké Mýto 

DATABOX s.r.o. 

Ekola Libchavy 

ZŠ Hnátnice 

ZŠ Kerhartice 

ZŠ Písečná 

V oblasti sportovní 

TJ Sokol Jehnědí 

FK Jehnědí 

V oblasti kulturně vzdělávací 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí 

V oblasti humanitární 

CPK Chrpa 

Nemocnice v Motole 

V oblasti environmentální výchovy 

Záchranná stanice Pasíčka 

Paleta Oucmanice 

 

 

7. Změny ve vybavení v ZŠ Jehnědí 
Ve školním roce 2011/2012 byla pořízena nová interaktivní tabule a nová vestavná skříň do učebny 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Mateřská škola 
 

1. Informace o průběhu vzdělávání ve školním roce 2011/2012, charakteristika třídy 

 

 
 Mateřská škola pracuje podle svého vzdělávacího programu pod názvem: POJĎTE SI S NÁMI 

 HRÁT . Tento program je pedagogy zpracován na míru našeho zařízení a vyhovuje dětem , 

 pedagogům i rodičům. Tento program je  obměňován podle potřeb , nově do programu bylo zařazeno 

 vytváření  základů elementárních klíčových kompetencí / kompetencí k učení, k řešení problémů, 

 komunikativních, sociálních a personálních , činnostních a občanských/. 

 Ve školním roce 2011-2012 bylo do MŠ zapsáno 28 dětí / 10 chlapců a 18 dívek/,  13 dětí bylo 

 předškolních . S předškolními dětmi  pracujeme více individuálně či v menších skupinkách. Děti 

 s OŠD mají vypracován individuální učební plán – v tomto roce se jednalo o 3 děti.  Děti jsou 

 nenásilnou formou připravovány na vstup do ZŠ . Využíváme různých pomůcek, pracovních listů . 

 Každé dítě má svůj měsíční pracovní sešit VČELIČKA , do kterého plní zadané úkoly a ve kterém si 

 rodiče mohou také přečíst hodnocení pedagoga vzhledem k celé skupině předškolních dětí. Všechny 

 tyto děti během školního roku hrály na zobcové flétny. Kroužek vede p. uč. Martincová.  Hra na 

 zobcovou flétnu se nám osvědčuje již několik let nejen z hlediska hudebního, ale také jako výborný 

 prostředek na posílení dýchacího ústrojí dětí a jako prevence různých respiračních onemocnění. 

 V letošním roce hrálo i několik dětí mladších. Několik dětí pokračuje ve výuce na hudební nástroje 

 v ZUŠ nebo v ZŠ. Se všemi dětmi pracujeme podle jejich individuálních potřeb . 

 S logopedickými pracovníky spolupracuje při nápravě řeči. Do základní školy odchází 10 dětí, 3 děti 

 mají odklad školní docházky /9 děti nastupuje do ZŠ Jehnědí, 1 do ZŠ Choceň/. 

 

 

 

 Přijímací řízení 

 
 Zápis do MŠ na školní rok 2012-2013 proběhl v měsíci dubnu formou podání přihlášek a výsledky 

 přijímacího řízení byly zveřejněny pod evidenčními čísly . K zápisu podalo přihlášku 16 dětí 

 /zákonných zástupců/ , bylo přijato dětí 10. V průběhu prázdnin se uvolnilo ještě jedno místo, na 

 které bylo přijato dítě první v pořadí nepřijatých.   Kapacita MŠ bude tedy na příští školní rok 

 naplněna. Tento způsob zápisu se osvědčil , odvolání nikdo nepodal.  

 

 

 

 

 Inspekce:   ČŠI v letošním roce neproběhla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Aktivity mateřské školy 

 

 ZÁŘÍ    Týden otevřených dveří – umožnění vstupu rodičů do MŠ pro lepší     

                           adaptaci nových dětí. 

                Návštěva prvňáčků v ZŠ  

                Pohádkový les se ZŠ 

 ŘÍJEN    Posvícení v MŠ – pečení koláčů – pohoštění pro rodiče a děti ze ZŠ 

                 Odpoledne s rodiči – ukázka didaktických činností 

 LISTOPAD   HALOWEEN- tradice starých Keltů oslava „KONEC LÉTA“ 
                         Oslava svátku Sv. Martina – návštěva  v ZŠ          

 PROSINEC    Adventní výzdoba a příprava na vánoční čas v MŠ  

                          Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci s rodiči 

                        Vánoční besídka pro rodiče, zpívání koled u vánočního stromečku 

                       Posezení s důchodci – společný program se ZŠ 

 LEDEN    Návštěva předškolních dětí v ZŠ – příprava na zápis do ZŠ 

                   Odpoledne s rodiči – školní zralost 

 ÚNOR    Dětský karneval – společný program se ZŠ 

 BŘEZEN   Vítání jara , výroba Mořen , odvoz na řeku Orlici loučení se zimou   

                    Odpoledne s rodiči – charitativní  pomoc nemocnici v Motole 

 DUBEN     Velikonoce v MŠ – malování vajíček, pečení beránka…. 

                     Zahájení plaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí – plavání bylo   

                   umožněno i malým dětem v novém krytém bazénu . 

  

 KVĚTEN     Svátek matek – příprava programu pro maminky a babičky 

 ČERVEN   Oslava svátku dětí – sportovní soutěže u MŠ    

                      Výlet na kolech s předškoláky do Džbánova  

                     Fotografování dětí. 

                    Výlet vlakem – Ústí nad Orlicí-Choceň park 

                    Výlet na Potštejn – program na zámku  – společně s rodiči 

                  KNOFLÍKOVÝ JARMARK  - společná akce s rodiči 

               Poslední noc v MŠ s předškoláky s hledáním pokladu a slavnostním  

                    šerpováním .     

 

 Během školního roku děti zhlédly několik divadelních představení jak u nás v MŠ, tak v divadle 

 v Ústí nad Orlicí. 

 Se všemi dětmi jsme absolvovali 10 lekcí předplaveckého výcviku v plavecké  škole v Ústí nad 

 Orlicí .      

 

 

 

 
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 Obě pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávají studiem pedagogické literatury a účastní 

 se různých pedagogických seminářů. 

 

 

 

 Hana Martincová:  Kurz – základní norma zdravotnických znalostí 20 hod. 

                               Projekt MŠ 21 století – Práce s PC , s digitálním                         

                               fotoaparátem, s obrázky , prezentace ……. celkem 42 hod. 

     



 

  
 

VI/ Předložené a školou realizované projekty financované  

z cizích zdrojů  

 

Program vyhlášený MŠMT 

 

Název programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa  

 
 Počáteční vzdělávání  

Oblast podpory 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách 

Doba realizace 30 měsíců 

Název projektu ZŠ Jehnědí 
Inovace 

 

Zahájení projektu 20.10. 2010 

Cíl projektu 

Cílem projektu je postupné zavádění 

moderních digitálních technologií do výuky 

v souladu s ŠVP.  

 

Dotace celkem 425 309,- Kč 

 

 

 

VII/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 
 

a) Příjmy 

Státní rozpočet 2 725 000,- 

Obecní rozpočet 480 000,- 

Rozvojový program 33 015 39 520,- 

Rozvojový program 33 027 93 156,- 

Dotace pomůcky 33 017 4 000,- 

Eu peníze do škol (60%) 425 309,- 

Školné 39 350,- 

 

 

b) Výdaje státní rozpočet 

Státní rozpočet 2 725 000,- 

- z toho na platy 1 994 000,- 

OON 0,- 

Sociální pojištění                   495 593,- 

Zdravotní pojištění 179 452,- 

ONIV 31 297,- 

- z toho učebnice a pomůcky  8 325,- 

 



 

 

 

c) Výdaje obecní rozpočet 

Obecní rozpočet 480 000,- 

- z toho  

Energie - elektřina 228 720,- 

Vodné 9 752,- 

Telekomunikace 24 349,- 

Papírenské zboží 17 957,- 

Spotřeba materiálu 3 873,- 

Zpracování dat 58 067,75 

Opravy a udržování 31 577,- 

Další výdaje (úklidové prostředky, poplatky bank,  

Revize,odvody, DHIM, cestovné, knihy,poštovné,  

nákup ICT 

63 356,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


