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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

27.8. 2017
Pedagogická rada projednala dne:
Školská rada projednala a schválila dne:

27.8.2017
23.11.2017

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 ZŠ
Tel. 465547232 MŠ
e-mail:

zsjehnedi@wo.cz

Webové stránky školy:

www.jehnedi.cz

Webové stránky pro on-line výuku:

www.brumlik.estranky.cz

Aktuálně platná rozhodnutí:
č. j. SpKrÚ 68387/2010 OŠKT
S účinností od 1. 10. 2010
č. j. MSMT-32100/2012-25
S účinností od 1. 9. 2012
č. j. SpKrÚ 37493/2012 OŠKT
S účinností od 1. 9. 2012
Součásti:

Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
Součásti
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO 102 642 133
IZO 107 589 419
IZO 102 930 716
IZO 118 000 985
kapacita
28
40
25
80

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, koutek se sedací soupravou a koutek určený pro pracovní činnosti.
V základní škole jsou pro výchovně vzdělávací práci určeny dvě učebny a v dopoledních hodinách
je využívána i jídelna. Dále jsou v budově šatna, ředitelna, kabinet a hygienická zařízení. Škola má
vlastní zahradu se záhonky, které žáci využívají v rámci pracovních činností. Škola nemá vlastní
tělocvičnu. Využívána je 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.
15. 9. 2014 byla otevřena přístavba základní školy, na které se pracovalo od 1. 6. 2014. V nové,
přistavěné části, byla vybudována nová učebna, malý sklad a hygienické zařízení pro pracovníky školy.
Zrekonstruována byla hygienická zařízení pro žáky, šatna a nově vzniklo i hygienické zařízení pro
pracovníky kuchyně. Jídelna pro žáky základní školy byla přemístěna z nevyhovujících prostor na
chodbě do prostor bývalé třídy II. Po mnoha letech tak základní škola získala prostor pro stravování
žáků odpovídající hygienickým požadavkům. V suterénu školy byla uvedena do provozu keramická
pec.
V červenci a srpnu roku 2015 byla celá budova ZŠ a MŠ zateplena a díky tomu, se snížily náklady na
vytápění.
V průběhu hlavních prázdniny v roce 2017 firma Sefir zrekonstruovala hygienické zařízení v MŠ.
Vstupní chodba v MŠ byla nově obložena a vybavena novým nábytkem.
V základní škole se v průběhu prázdniny vyměnila osvětlovací tělesa v jídelně a třídě II.

III/ Personální údaje
Základní škola
Mgr. Ivana MyšákováÚvazek:

Tereza Bílková

-

ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí
třídní učitelka 3. + 4. + 5. postupného ročníku
vedoucí kroužku pohybové výchovy a vaření
učitelka AJ,M, PŘ v 5.r., PR ve 3.r.
osoba pověřená vedením právního subjektu
preventista školy
pracovník pověřený vedením oblasti výchovného
poradenství
pracovník pověřený vedením v oblasti BOZP
péče o vývěsku školy
pracovník pověřený spisovou službou
1,0
od 1.5. 2017 třídní učitelka 1.- 2.ročníku

třídní učitelka 1. + 2. postupného ročníku
učitelka HV v 3.- 5. ročníku
zajišťování informovanosti rodičů
osoba pověřená výzdobou interiéru třídy a chodeb

Úvazek:

1,0

Barbora Holubářová-

učitelka VV, PČ, TV
ČJ v 3.-5.r., PŘ ve 4.r.
osoba pověřená výzdobou interiéru školy
vedoucí kroužku sportovní hry pro chlapce

Úvazek:

0,86,
od 1.5. 2017 třídní učitelka 3.-5.ročníku

Gabriela Mikulková -

vedoucí učitelka školní družiny
příkazce účtu
pokladní
učitelka
osoba pověřená objednáváním knih pro děti
vedení kroužku informatiky
osoba pověřená výzdobou interiéru školy
vedoucí LEGO kroužku
zdravotnice školy

Úvazek:

0,7 vychovatelka ŠD
0,1 učitelka Inf., VL
od 1.5. 2017 - 0, 64 učitelka - PR, PŘ, VL, INF ,a VV, PČ (1.+2.r.)

Jana Šplíchalová

-

uklízečka
osoba odpovědná za květinovou výzdobu školy
0,5

-

uklízečka

Úvazek:

Rozlivková Věra
Úvazek:
Dokoupilová Jana

0,18
-

vedoucí zájmového útvaru Proti nudě

-

vedoucí učitelka MŠ
vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ
spolupráce s logoped. pracovníky

Mateřská škola
Martincová Hana

Úvazek:
Mrázková Aneta

1,0

-

učitelka MŠ
vedoucí kroužku angličtiny v MŠ
vedoucí Tvořivé dílny v ZŠ
1,0

-

uklízečka

Úvazek:
Vokálová Simona
Úvazek:

1,0

Školní jídelna
Mikulková Gabriela -

vedoucí ŠJ

Úvazek:

0,5

Rozlivková Věra

-

Úvazek:

Vokálová Simona
Úvazek:

kuchařka
1,0

-

pomocná kuchařka
0,18

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v průběhu školního roku 2016/1017
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví v průběhu školního roku
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0

1

1
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0

3
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace v průběhu školního roku
splňuje
kvalifikaci
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Celkem

3

1

4

1

0

1

učitel MŠ

2

0

2

celkem

6

1

7

odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
vychovatel

IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí
1. Informace o průběhu školního roku 2016/2017 v ZŠ a ŠD
Počty žáků
Počet žáků ZŠ:

34 žáků

Počet žáků školní družiny:

25 žáků

Provoz školní družiny:

denně do 15,00 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 2016/2017

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

Cizí jazyk

-

-

3

3

3

Matematika

4

5

5

5

5

Prvouka

2

2

3

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

2

Vlastivěda

-

-

-

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

Informatika

-

-

-

-

1

Tělesná
výchova

2

2

1

2

2

Týdenní
dotace

20

21

25

26

26

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Praktické
činnosti

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

Vzdělávací
program

2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí
Ve školním roce 2016/2017 byla škola organizována jako dvoutřídní.
Zahájení školního roku 2016/2017
Slavnostního zahájení školního roku 2016/2017 se zúčastnil pan starosta RNDr. Milan Myšák, který
společně s třídní učitelkou a ředitelkou školy přivítal 3 nové prvňáčky a předal jim drobné dárky.
Rozdělení tříd a vyučující
Ve školním roce 2016/2017 byla třídnictvím třídy I pověřena Mgr. Ivana Myšáková. Třídu
navštěvovala 17 žáků 3. - 5.ročníku.
Dalšími vyučujícími byly: Mgr. Barbora Holubářová, Mgr. Tereza Bílková a Gabriela Mikulková.
Třídu II navštěvovalo 17 žáků 1. + 2. ročníku a třídní učitelkou se stala paní učitelka Mgr. Tereza
Bílková. Do 1.5. 2017 vyučovala ve třídě II také Mgr. Barbora Holubářová.
Paní učitelka Bílková nastoupila 1.5. 2017 na mateřskou dovolenou a došlo ke změnám v úvazcích a
třídnictví.
Od 1.5. 2017 byla třídnictvím třídy I pověřena Mgr. Barbora Holubářová. Dalšími vyučujícími byli:
Mgr. Barbora Holubářová, Mgr. Ivana Myšáková a Gabriela Mikulková.
Třídu II navštěvovalo 17 žáků 1. + 2. ročníku a třídní učitelkou se od 1.5. 2017 stala paní učitelka Mgr.
Ivana Myšáková.
Dalšími vyučujícími byli: Mgr. Barbora Holubářová a G. Mikulková.
Seznam žáků ve školním roce 2016/2017
1. ročník
Šimon Doležal
Anna Houdková
Adéla Svatošová
2. ročník
Anežka Suchomelová
Daniel Šoulák
Sára Doubková
Šimon Doubek
Veronika Vicanová
Jan Kubát
Tereza Mrštná
Dominik Doktor
Natálie Šedová
Eliška Briolová
Barbora Chotěnovská
Marie Míkovcová
Matyáš Doležal
Ríša Raba
3. ročník
Max Doseděl
Michaela Přívratská
Jakub Macek
Nikol Marková
Denisa Lásková

ŠD, zájmové útvary a jiné akce
Dětem byla ve školním roce 2016/2017 nabídnuta pestrá nabídka školních a mimoškolních aktivit.
Jejich výčet je uveden v další části dokumentu. V rámci ŠD se mohli opět žáci zúčastnit kurzu lyžování
na Pekláku v České Třebové. Celkem se zúčastnilo 27 dětí.
Škola opět připravila pro žáky celodenní i vícedenní projekty, v nichž měli žáci možnost pracovat
v týmech, vyhledávat informace pomocí digitálních technologií a prezentovat své práce před ostatními
spolužáky i rodiči. Základní škola Jehnědí pořádala i tento školní rok turnaj malotřídních škol ve
vybíjené. Žáci naší školy získali opět 1. místo. Z vítězství měly ohromnou radost nejen děti, ale také
všichni pedagogičtí pracovníci. Skvěle hrály Adéla Macková, Klára Přívratská a její sestra Karolína.
Každoročně v průběhu školního roku mají žáci 4. ročníku možnost získat, v rámci realizace dopravní
výchovy na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě, průkaz cyklisty. Ve školním roce 2016/2017 získali
tento průkaz všichni žáci 4.r.
Chování
Ve školním roce 2016/2017 byla jedné žákyni udělena důtka ředitele školy za závažné porušení
školního řádu. Jedna žákyně dostala v pololetí školního roku dvojku z chování za přepisování známek
v žákovské knížce.
Žákyním Adéle Mackové a Karolíně Přívratské byla na konci školního roku udělena pochvala ředitele
školy za práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy.
Prospěch
Prospěch žáků byl sledován v průběhu celého školního roku. Rodiče byli o prospěchu pravidelně
informováni prostřednictvím notýsků a ŽK, dále také vždy při třídních schůzkách. Po telefonické
domluvě mohli rodiče konzultovat prospěch svého dítěte s vyučujícími v domluveném termínu.
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
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

1,0
1,010
1,250
1,241
1,315

1,048
1,020
1,250
1,259
1,426

V prvním i druhém pololetí školního roku prospělo 29 žáků s vyznamenáním, 5 žáků prospělo.

Absence
Průměrná absence žáků byla vygenerována z programu Bakaláři, který škola využívá při
elektronickém zpracování matriky.
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet zameškaných
hodin. / Průměrný počet
zameškaných hodin za 1. pololetí.
76/25,33
248/17,714
78/15,6
133/22,167

5. ročník 93/15,5

Celkový počet zameškaných hodin.
/ Průměrný počet zameškaných hodin za 2. pololetí.
93/31
486/34,7
186/37,2
143/23,833
172/28,667

Přijímací řízení na gymnázium
Ve školním roce 2016/2017 neměl nikdo ze žáků zájem o studium na osmiletém gymnáziu.

Školská rada
Školská rada se ve školním roce 2016/2017 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2017 i další
pedagogické dokumenty dané školským zákonem.
Zápis do 1. ročníku
Zápis proběhl 20.4. 2017. K zápisu přišlo 5 žáků. Zápis byl motivován povoláními – pracovník pošty,
farmář, rybář, zednický mistr. Zápisu byli přítomni všichni pedagogičtí pracovníci základní školy.
Všech pět dětí bylo přijato.
Zájmové útvary
Ve školním roce 2016/2017 nabízela základní škola celkem 8 zájmových útvarů.
Tvořivá a keramická dílna – Aneta Mrázková, Tereza Bílková
Zobcová flétna – Hana Martincová
Pohybová výchova – Ivana Myšáková
Informatika – Gabriela Mikulková
Vaření – Ivana Myšáková
Lego – Gabriela Mikulková
Sportovní hry pro chlapce – Barbora Holubářová
Proti nudě – Jana Dokoupilová

Školní vzdělávací program
Všichni žáci 1. – 5. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP s názvem Hrát si a učit se – proč ne? Týdenní
rozvrh vyučovacích hodin ve všech ročnících i předmětech odpovídal předepsaným dokumentům.
Škola byla zapojena do celorepublikových projektů: „Ovoce do škol“, do projektu
„Pro školy“, ve kterém škola získala certifikát Aktivní škola.

Seznam akcí ve školním roce 2016/2017
1.9.slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
2.9. Školní řád jinak
5. 9. zdravověda
6.9. dopravní výchova
15.9. návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě
4.10. Kouzelník – divadlo v MŠ
15.10. Pohádkový les
18.10. Šípková Růženka – divadlo v MŠ
21.10. Posvícení v MŠ
7.11. Planeta Země – Filipíny
7.11. návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí
15.11. Křemílek a Vochomůrka – divadlo v Ústí nad Orlicí
24.11. třídní schůzky
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
30.11. Slavnost Slabikáře
2.12. Mikuláš
2.12. Tvořivá dílna pro seniory
6.12. Hvězda betlémská +zpívání koled v Chocni
14.12. Školská rada
20.12. 2017 besídky pro seniory a rodiče
21.12. 2017 návštěva Palety v Oucmanicích
21.12. 2017 diskotéka s přespáním ve škole
3.4. 2017 zahájení plaveckého výcviku
20.4. 2017 – zápis do 1.třídy
24.4. třídní schůzky
2.5. v sokolovně 3D kino
10.5. focení žáků školy
12.5. testování žáků 5.ročníku
19.5. – cyklovýlet 4.ročníku
24.5. Jehnědský kvítek
25.5. Den Země
15.6. návštěva záchranné stanice Pasíčka
19.6. turnaj ve vybíjené škol
20.6. školní výlet do Harrachova a na Lesnickou akademii do Trutnova
22. -26. 6. Multikulturní projekt
27.6. projekt První pomoc a zdravé zoubky
28.6. zvířátkový den
29.6. Loučení s páťáky

Seznam projektů ve školním roce 2016/2017
Školní řád – celodenní projekt
Zdravověda – celodenní projekt
Dopravní výchova – celodenní projekt
Halloween – celodenní projekt
Život v Africe – celodenní projekt
Zdravý úsměv – jednodenní projekt pro žáky 1.-2. ročníku
První pomoc – jednodenní projekt pro žáky 3. – 5. ročníku ve spolupráci se SZŠ v Ústí nad Orlicí
Multikulturní projekt Za pírkem tučňáka
Enviromentální projekt – Pasíčka
Enviromentální projekt – DEN ZEMĚ
Projekt „Pomáháme“ – sběr plastových víček pro postiženého chlapce a hliníku
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.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů je našim cílem předcházení všem typům rizikového
chování a jejich rozpoznání. Díky úzkému vztahu mezi dětmi a pedagogickými pracovníky se snadněji
daří
rozpoznávat i sebemenší náznaky negativního chování. S dětmi se často hovoří o dění ve třídě,
rozebírají se situace, které by mohly vést k šikaně. Děti jsou třídními učiteli a pedagogickými
pracovníky
seznamováni s projevy i řešením šikany. V rámci projektu „Pozor nebezpečí!“ mají žáci
možnost poznávat a naučit se pracovat s různými nebezpečími, která na ně číhají nejen ve škole, ale
také na internetu a při pobytu mimo školu. Negativní jevy jsou řešeny s rodiči na individuálních
schůzkách, případně při osobní návštěvě školy.
Preventista školy (Mgr. Ivana Myšáková) dbal na to, aby 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.
Rodiče byli informováni o nadstandardních aktivitách školy a měli možnost se v případě zájmu těchto
akcí zúčastnit (besedy s odborníky, výlety, výstavy, besídky, projekty….).
Základní škola Jehnědí nabízela ve školním roce 2016/2017 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 v ZŠ Jehnědí

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Název vzdělávacích akcí

Vzdělávací instituce

4
2
Smaltování bez pece a drátkování, Stavba
věty a větná skladba, Přírodověda činnostně,
Dobrý třídní, dobrá třída
Tvořivá škola, PPPUO,

5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na ZŠ a MŠ Jehnědí kontrola ČŠI.

6. Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V oblasti pedagogicko – vzdělávací
MAS Orlicko
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
Laktea o.p.s.

7. Změny ve vybavení v ZŠ Jehnědí
Koberec ČR
Psací stůl Olymp
Notebook Lenovo
AutodráhaCarrera
Taneční podložky

8. Testování žáků 5.ročníku
12.6. 2017 proběhlo v ZŠ Jehnědí výběrové testování žáků z ČJ, M a kombinovaných výchov. Testování se
zúčastnilo všech 6 žáků 5.ročníku, včetně jedné dívky s prvním stupněm podpůrných opatření. Průběh
testování byl bezproblémový. Audio soubory fungovaly bez problémů.
Výsledky testování žáků ZŠ Jehnědí z webových stránek ČŠI.

Výsledky testů byly detailně prodiskutovány s jednotlivými vyučujícími konkrétních předmětů. Úlohy
z kombinovaných výchov byly pro žáky 1.stupně příliš obtížné a některé úlohy nebyly v souladu s RVP ZV.
Cvičení a úlohy z ČJ a M se hodně zaměřovaly na práci s textem a byly velmi podobné úlohám a cvičením
z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

V/ MŠ Jehnědí

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Zřizovatel:

Obec Jehnědí

Adresa:

Jehnědí 82,562 01 Ústí nad Orlicí

IČO:

75016133

Identifikátor zařízení: 650051301
Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Myšáková

Vedoucí učitelka MŠ: Hana Martincová
Kontaktní údaje:

tel.ZŠ 465547259
tel. MŠ 465547232
e-mail zsjehnedi @ wo.cz

IZO MŠ :

107 589 419

Provoz MŠ:

6.30 hod.- 16.00 hod.

1. Informace o průběhu vzdělávání ve školním roce 2016/2017
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/.
K 1.9. 2014 byl ŠVP upraven , nově do něho bylo zařazeno několik větších projektů, které jsou realizovány
podle potřeb v průběhu roku.
Ve školním roce 2016-2017 bylo do MŠ zapsáno 28 dětí / 17 chlapců a 11 dívek/, 8 dětí bylo předškolních z
toho 4 měly odloženou školní docházku většinou z důvodů nezralosti v oblasti sociální a vývoje řeči. S
předškolními dětmi pracujeme více individuálně či v menších skupinkách. Děti s OŠD mají vypracován
individuální učební plán . 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.
Mateřská škola dětem nabízí dva zájmové kroužky –hru na zobcovou flétnu/vede p. uč. Martincová/ a
kroužek angličtiny/vede p.uč. Mrázková/.
Se všemi dětmi se snažíme pracovat podle jejich individuálních potřeb .
S logopedickými pracovníky spolupracujeme při nápravě řeči .
Do základní školy odchází 8 dětí/ 5nastupuje do ZŠ Jehnědí, 1 do Chocně,1 do Brandýsa nad Orlicí,1 do Ústí
nad Orlicí./. OŠD nebyl nikomu udělen.

2. Personální obsazení
Martincová Hana
vedoucí učitelka MŠ
vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ
spolupráce s logoped. pracovníky

Kubatová Aneta
učitelka MŠ
vedoucí kroužku angličtiny v MŠ
vedoucí kroužku Tvořivá a keramická dílna v ZŠ

Vokálová Simona
uklízečka

3.Přijímací řízení
Zápis do MŠ na školní rok 2017-2018 proběhl v měsíci květnu. formou podání přihlášek a výsledky
přijímacího řízení byly zveřejněny pod evidenčními čísly . K zápisu podalo přihlášku 11 dětí /zákonných
zástupců/, přijato bylo 8. Z toho: 6 dětí z Jehnědí, 1 z Voděrad a 1 z Oucmanic – dle kritérií přijímacího řízení ,
3 přijaté děti jsou dvouleté.

4. Inspekce
Ve školním roce 2016/2017 inspekce ČŠI neproběhla.

5. Úpravy v MŠ
V průběhu letních prázdnin v MŠ proběhly rozsáhlé stavební úpravy sociálního zařízení – z tohoto důvodu byl
provoz přerušen již od 1. 7 2017. Renovace umývárny a záchodků proběhla velice úspěšně s výborným
výsledkem. Původní bylo již velice zastaralé , sloužilo v MŠ již od jejího otevření. Dále byly vyrobeny nové
úložné prostory ve vstupní chodbě MŠ a celá tato chodba byla nově obložena. Do šatny bylo zakoupeno nové
lino.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Obě pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávají studiem pedagogické literatury .
Paní uč. Kubatová absolvovala semináře:
PROŽITKOVÉ UČENÍ - 8 hodin
HRAVÁ JÓGA PRO DĚTI PŘ. VĚKU – 5 hodin
BESÍDKA DĚTÍ TROCHU JNAK – 6 hodin
Paní uč. Martincová absolvovala tyto semináře:
HRAVÁ LOGOPEDIE V PRAXI I AII – 12 hodin
CVIČENÍ KE ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE MOZKOVÝCH HEMISFÉR- 6 hod
METODICKÁ PORADNA – IMPLEMENTACE NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA -4 hodiny
MŠ se zapojila do projektu CEPÍK – Hravý seriál o zdravé výživě
V rámci tohoto projektu proběhlo několik praktických školení pro všechny pracovníky MŠ o ŠJ. Dále proběhl
seminář pro rodiče na téma zdravá výživa. Pro děti byla připravena 3 tématická divadla. Získali jsme osvědčení
o absolvování tohoto projektu.

7. Aktivity mateřské školy
ZÁŘÍ
Týden otevřených dveří – umožnění vstupu rodičů do MŠ pro lepší adaptaci
nových dětí.
Pohádkový les se ZŠ
ŘÍJEN
Posvícení v MŠ – pečení koláčů – pohoštění pro rodiče a děti ze ZŠ
Odpoledne s rodiči – ukázka didaktických činností
LISTOPAD
HELOWEEN- tradice starých Keltů oslava „KONEC LÉTA“
Opékání hadů na školní zahradě společně s rodiči
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
Odpoledne s rodiči – školní zralost
Lyžařský výcvik v lyžařském středisku Peklák Česká Třebová
ÚNOR
Dětský karneval – společný program se ZŠ
BŘEZEN
Vítání jara , výroba Mořen , odvoz na řeku Orlici loučení se zimou
DUBEN
Zápis do ZŠ
Velikonoce v MŠ – malování vajíček, pečení beránka….
Zahájení plaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí – plavání bylo
zkráceno z důvodů uzavření silnice mezi Jehnědím a Ústím nad Orlicí
KVĚTEN
Zápis dětí do MŠ
Svátek matek – příprava sportovního odpoledne pro maminky
Výlet s rodiči – Obora Žleby – Výprava za bílým jelenem
ČERVEN
Oslava svátku dětí – sportovní soutěže u MŠ
Výlet na kolech s předškoláky na Sudislav do bazénu
Fotografování dětí.
Výlet vlakem – Ústí nad Orlicí-Choceň park
KNOFLÍKOVÝ JARMARK - společná akce s rodiči
Poslední noc v MŠ s předškoláky s hledáním pokladu a slavnostním
šerpováním .
ŽABKA KATKA - závody v plavání Ústí nad Orlicí
Během školního roku děti zhlédly několik divadelních představení jak u nás v MŠ, tak v divadle v Ústí nad
Orlicí.

VI/ Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů v roce
2016
V roce 2016 nerealizovala škola žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

VII/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
a) Příjmy
Státní rozpočet 3 502 000,Obecní rozpočet
551 000,Školné
59 525,b) Výdaje státní rozpočet
Státní rozpočet
3 502 000,- z toho na platy
2 533 000,Sociální pojištění
623 518,Zdravotní pojištění
227 984,ONIV
70 000,- z toho učebnice a pomůcky
26 497,c) Výdaje obecní rozpočet
Obecní rozpočet
- z toho
Energie - elektřina
Vodné
Telekomunikace
Papírenské zboží
Spotřeba materiálu + knihy a uč. pom.
Zpracování dat (mzdy a účetnictví)
Opravy a udržování
Revize
Nákup ICT
Úklidové prostředky

Hospodářský výsledek za rok 2016:

551 000,154 536,18 628,19 774,28 863,93
97 177,65 230,21 537,3 646,13 161,27 071,-

43 517,37

