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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  3.9.2019 
 

 

 

 

 
Pedagogická rada projednala dne:    29.8. 2019 

Školská rada projednala a schválila dne:       20.11.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  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 40 

Školní družina 25 

Školní jídelna 80 

 

 

 

 
  

mailto:zsjehnedi@wo.cz
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 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí poskytuje 

 vzdělávání a školské služby v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. 

 V základní škole se ve školním roce 2018/2019 vzdělávalo 34 žáků, dva z nich s  podporou 

 individuálního plánu z důvodu speciálně vzdělávacích potřeb. Dvě třídy byly tvořeny spojením  ročníků 

 prvního a druhého, třetího až pátého. Počet žáků základní školy se výrazně nemění, ve školním  roce 

 2018/2019 byla naplněna na 85 %. Výuka byla vedena podle Školního vzdělávacího programu pro 

 základní vzdělávání Hrát si a učit se -proč  ne?. Větší část žáků byla ve školním roce 2018/2019 

 místních, 15 žáků dojíždělo  z okolních obcí. 

 Předškolní vzdělávání probíhalo v jedné smíšené třídě s celodenním provozem od 6:30 h do 16:00 

 hodin. Kapacita mateřské školy byla zcela naplněna na 28 dětí. V posledním ročníku 

 před nástupem do ZŠ bylo 12 dětí (z toho jedno s odloženou povinnou školní docházkou) 

 a čtyři děti byly mladší tří let. Vzdělávání bylo uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu 

 pro předškolní vzdělávání Pojďte si s námi hrát.  

 Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu Žij tak, aby mohli 

 žít i ostatní!. Žáci ji navštěvují v ranních a odpoledních hodinách.  

ZŠ a MŠ 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 sokolovna 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. Vstup do MŠ byl zabezpečen tak, aby odpovídal minimálnímu standardu bezpečnosti. 

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. Na podzim 

2017 byl do školní kuchyně zakoupen konvektomat.  

V roce 2018 byla zrekonstruována příjezdová cesta ke škole. V roce 2019 byla vyasfaltována další 

plocha za školou, aby se zvětšilo místo pro parkování a pro kontejnery na třídění odpadů. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 III/ Personální údaje 
 

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

    - třídní učitelka 1. + 2. postupného ročníku 

    - vedoucí kroužku pohybové výchovy a vaření 

    - 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 

- pracovník pověřený spisovou službou 

 Úvazek:   1,0 

      

 

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

    -  zajišťování informovanosti rodičů 

    - osoba pověřená výzdobou interiéru třídy a chodeb 

    - vedoucí kroužku sportovní hry pro chlapce 

 

 Úvazek:   1,0 

   

    

 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 

     0,68 učitelka  

     PR, PŘ, VL, INF , 

 

 Tereza Bílková  - učitelka 

    - úvazek 0,18 

    - PČ, VV, HV 

 

 

Jana Šplíchalová - uklízečka  

- osoba odpovědná za květinovou výzdobu školy 

 Úvazek:   0,5 

 

 

 Rozlívková Věra     - uklízečka 

  

 Úvazek:   0,1 

 

 Dokoupilová Jana - vedoucí zájmového útvaru Proti nudě 

   



 

 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 

 

 

 Mrázková Aneta -          učitelka MŠ 

- vedoucí kroužku angličtiny v MŠ 

- vedoucí Tvořivé dílny v ZŠ 

 Úvazek:   1,0 

 

 

 Križová Zuzana - školnice 

 

 Úvazek:   1,0 

  

  

  

 Školní jídelna 
 

 Mikulková Gabriela  - vedoucí ŠJ 

 

 Úvazek:   0,1 

 

 Melšová Jindra   vedoucí ŠJ 

 

 Úvazek:   0,4 

 

 Rozlívková Věra     - kuchařka 

  

 Úvazek:   1,0 

  

 Križová Zuzana - pomocná kuchařka  

 

 Úvazek:   0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v průběhu školního roku 2018/1019 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 % 

21 - 30 let 0 3 3 30 

31 - 40 let 0 0 0 0 

41 - 50 let 0 1 1 10 

51 - 60 let 0 5 5 50 

61 a více let 0 1 1 10 

celkem 0 10 10 100 

 
 
 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví v průběhu školního roku 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 % 

vyučen 0 1 1  10% 

střední odborné 0 5 5 50% 

úplné střední 0 0 0 0 % 

vyšší odborné 0 1 1 10% 

vysokoškolské 0 3 3  30 % 

celkem 0 10 10 100 % 

 

 
 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace v průběhu školního roku 
 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem  

učitel prvního stupně základní 
školy 

3 1 4 

vychovatel 1 0 1 

učitel MŠ 2 0 2 

celkem 6 1 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí 

  1. Informace o průběhu školního roku 2018/2019 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 2018/2019 

   

 
      

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 
H

rá
t 

si
 a

 u
či

t 
se

 -
 p

ro
č 

n
e?

, 
č.

 j
. 
5

9
/2

0
0
7

/K
 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   

       

 

 



 2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí 
 
 Ve školním roce 2018/2019 byla základní škola organizována jako dvoutřídní.  

 

 Zahájení školního roku 2018/2019 

Slavnostního zahájení školního roku 2018/2019 se zúčastnil pan starosta RNDr. Milan Myšák, který společně 

s třídní učitelkou a ředitelkou školy přivítal 7 nových prvňáčků a předal jim drobné dárky. 

 

 Rozdělení tříd a vyučující 

Ve školním roce 2018/2019 byla třídnictvím třídy I pověřena Mgr. Ivana Myšáková. Třídu navštěvovala 

12 žáků 1.+ 2.r. Dalšími vyučujícími byli: Gabriela Mikulková, Tereza Bílková 

 

Třídu II navštěvovalo 22 žáků 3. + 4. + 5. ročníku a třídní učitelkou se stala paní učitelka Mgr. Barbora 

Holubářová. Dalšími vyučujícími byla Ivana Myšáková, Tereza Bílková a Gabriela Mikulková. 

 

29.8. 2019 nastoupila Mgr. Barbora Holubářová na mateřskou dovolenou a na úvazek 1,0 se 

z rodičovské dovolené vrátila Mgr. Tereza Bílá, rozená Bílková. Na úvazek 0,18 nastoupila v srpnu 

2019 Mgr. Monika Wimmerová. 

  
 

 ŠD, zájmové útvary a jiné akce 

Dětem byla ve školním roce 2018/2019 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.  

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 měli ohromnou radost všichni pedagogičtí 

pracovníci  a především děti.  

 

Chování  

 Nikomu ze žáků nebylo uděleno výchovné opatření. 

  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V prvním pololetí školního roku prospělo 33 žáků s vyznamenáním, 1 žák prospěl. 

 Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 prospělo 31 žáků s vyznamenáním, 3 žáci prospěli. 

 

  

 

Ročník Průměr známek 

za 1. pololetí 

Průměr známek 

za 2. pololetí 

1. ročník 1,0 1,0 

2. ročník 1,056 1,084 

3. ročník 1,083 1,19 

4. ročník 1,055 1,125 

5. ročník 1,2 1,3 



 

 

 Průměrný počet zameškaných hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nikdo neměl neomluvené hodiny. 

 

  

 Přijímací řízení na gymnázium 

 Ve školním roce 2018/2019 neprojevil žádný z žáků zájem studovat na víceletém gymnáziu. 

 

 

 Školská rada 

Školská rada se ve školním roce 2018/2019 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2019 i další pedagogické 

dokumenty dané školským zákonem. 

 

 

Zápis do 1. ročníku 

Zápis proběhl 25.4. 2019. K zápisu přišlo 9 žáků. Zápis byl motivován pohádkou Tři prasátka. 

Zápisu byli přítomni všichni pedagogičtí pracovníci základní školy. 

Osm dětí bylo přijato, jedno dítě dostalo odklad školní docházky. 

 

 

 Zájmové útvary 

 Ve školním roce 2018/2019 nabízela základní škola celkem 8 zájmových útvarů.  

 Tvořivá a keramická dílna – Aneta Mrázková 

 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník Zameškané hodiny  

za 1. pololetí 

(průměr na žáka) 

Zameškané hodiny           

za  2. pololetí 

(průměr na žáka) 

1. ročník 19,71 10,57 

2. ročník 15,4 23,6 

3. ročník 26,67 20 

4. ročník 19,07 22,5 

5. ročník 18,6 54,4 



 

  Projekty 

 

Škola byla zapojena do celorepublikových projektů: „Ovoce do škol“, do projektu 

„Pro školy“, ve kterém škola získala certifikát Aktivní škola.  

 

Projekt Šablony II 

Naše škola se zapojila do Výzvy Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, , kterou vyhlásilo MŠMT dne 28.2. 2018 

pod č. j.: MSMT-22966/2017. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného 

vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, 

na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání 

dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, 

speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány 

extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity 

rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Datum zahájení: 1.10. 2018 

Datum ukončení: 29.9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam akcí ve školním roce 2018/2019 

3.9. slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 

4.9. Školní řád jinak  

5.9. dopravní výchova 

6. 9. zdravověda 

6.9. třídní schůzka (rodiče žáků 1.třídy) 

17.9. Kouzelník v MŠ 

4.10. školská rada 

13.10. Pohádkový les (Zachraňte VEČERNÍČKA) 

17.10. Planeta Země – Barmská říše 

17.10. Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí 

24.10. divadelní představení Káťa a Škubánek 

1.11. Halloweenská stezka odvahy za záchranu Zdislavy 

13.11. Slavnost Slabikáře 

29.11. třídní schůzky 

3.12. Mikuláš 

7.12.  Tvořivá dílna pro seniory  

1.12.  Rozsvícení vánočního stromu  

13.12. divadelní představení Včelí medvídci 

19.12. besídky pro seniory a rodiče  

 20.12. výlet do Brna (VIDA centrum) 

20.12. diskotéka s přespáním ve škole  

17.1.  návštěva hudebního pořadu P. Nováka 

11.2. zahájení lyžařského kurzu na Pekláku (22 dětí) 

14.2. návštěva předškoláků v ZŠ 

22.3. maškarní karneval (SOKOLOVÉ slaví 100. let republiky) 

29.4. třídní schůzky 

25.4. zápis do 1.třídy 

25.4. zahájení plaveckého výcviku 

15.5. Den Země 

22.5. soutěž Jehnědský kvítek 

24.5. divadelní představení Vodnické štěstí 

28.5. a 29.5. cyklovýlet 4.ročník 

6.6. cyklovýlet 5.ročník 

12.6. školní výlet do Prahy (Pražské Benátky) 

14.6. školská rada 

19.6. multikulturní projekt „Pralesy“ 

24.6. Turnaj ve vybíjené 

25.6. První pomoc, zdravé zoubky 

26.6. Zvířátkový den 

27.6. Loučení s páťáky 

 

 

Seznam školních projektů ve školním roce 2018/2019 

        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 „Už vím odkud to máme“ 

     Enviromentální projekt – Pasíčka 

     Enviromentální projekt – DEN ZEMĚ 

     Pozor nebezpečí 
     



 

 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 na nástěnce 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 ( výlety, sportovní akce, besídky, projekty….). 

Základní škola Jehnědí nabízela ve školním roce 2018/2019 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 

 
 Pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávají studiem pedagogické literatury .  Účastní se 

 školení BOZP organizovaných firmou ELZET a dalších školení. Školení ve školním roce 2018/2019 

 byla financována zejména z projektu Šablony II 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník Název vzdělávacího programu Počet hodin 

Ivana Myšáková Intenzivní jazykový kurz 32 hodin 

Ivana Myšáková Základní metodický kurz pro učitele  AJ 

- Aktivity, které fungují 

24 hodin 

Ivana Myšáková Změny právních předpisů ve školství od 

1.1.2019 

3 hodiny 

Barbora Holubářová Vzdělávání pedagogických pracovníků 

ZŠ zaměřené na anglický jazyk 

32 hodin 

Barbora Holubářová Základní metodický kurz pro učitele  AJ 

- Aktivity, které fungují 

24 hodin 

Barbora Holubářová Matematika činnostně ve 4.ročníku 8 hodin 

Gabriela Mikulková Základy keramických technik 56 hodin 



 

 

 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
 Ve školním roce 2018/2019 proběhla na ZŠ a MŠ Jehnědí kontrola ČŠI.  

 Ze závěrů inspekce vyplynuly silné a slabé stránky školy a dále doporučení pro zlepšení činnosti školy. 

 

 Závěry ČŠI: 

 

 Silné stránky 

 - Koncepce školy dlouhodobě klade důraz na rozvoj vzdělávání, a to se příznivě  projevuje 

 v procesu výuky, školním klimatu a v mezilidských vztazích, 

 - promyšlený a účinně nastavený rozvrh vyučovacích hodin umožňuje efektivní dělení  tříd 

 i výuku samostatných ročníků, což příznivě ovlivňuje kvalitu jejich učení, 

 - využívané metody a formy vzdělávání měly příznivý dopad na individuální rozvoj žáků, 

 protože všem bylo umožněno přirozeně využívat svůj učební styl, 

 - vzájemné sdílení zkušeností učitelek podporuje dobrou týmovou spolupráci učitelek 

 a přináší soulad pro společné uplatňování postupů a pravidel v procesu vzdělávání, 

 což má velmi pozitivní dopad do výuky, 

 - vhodné využití blízkého přírodního prostředí k prožitkovému učení v mateřské škole 

 a k rozšiřování znalostí o přírodě, 

 - podporující pedagogický styl příznivě ovlivňuje vyšší úroveň samostatnosti dětí 

 a ohleduplnost k mladším. 

 

 Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

 - Méně systematické plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 - pedagogická diagnostika dětí má spíše formální charakter, neobsahuje závěry pro další 

 výchovné a vzdělávací působení, 

 - nižší využívání skupinových a kooperativních forem vzdělávání a vedení dětí 

 k dovednosti sebehodnocení. 

  

 Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 - Nabízet nadanějším nebo rychleji pracujícím žákům kromě většího rozsahu úkolů 

 i prohlubující aktivity, které by více podpořily jejich nadání a zvýšený zájem o výuková 

 témata, 

 - zaměřit se na kontrolu naplňování obsahu školního vzdělávacího programu pro základní 

 vzdělávání, nastavením jiné formy zápisů v třídních knihách, 

 - zvážit využívání dosavadních tematických plánů, účelnějším rozpracováním učebních 

 osnov, které by více podpořily i kontrolu obsahu, 

 - doplnit pedagogickou diagnostiku o konkrétnější a průběžné záznamy, její závěry 

 využívat k volbě vzdělávacích strategií, 

 - častěji vytvářet příležitosti k sebereflexi a vrstevnickému hodnocení, více uplatňovat 

 kooperativní a skupinové formy, 

 - pokusit se zajistit personální podporu k dětem mladším tří let, 

 - modernizovat prostory třídy a herny mateřské školy, vyřadit starší a neestetický nábytek, 

 provzdušnit prostory, upravit uspořádání jídelny mateřské školy, 

 - v mateřské škole hledat možnosti vytvoření chybějícího zázemí (šatna, kabinet) 

 pro zaměstnance, 

 - zvážit rekonstrukci zahrady tak, aby poskytovala dostatečné vyžití pro děti i žáky 

 

 

 Inspekční zpráva v celém rozsahu je k dispozici na: 

 

 https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy 

 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy


 K závěrům ČŠI se vedení školy vyjádřilo ve stanovené lhůtě a vedoucí pracovníci školy 

 zapracovali doporučení do plánů školy. 

 

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 

CCV Pardubického  kraje 

NIDV Pardubice 

 

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 
 

Nákup: 

Notebooky Memory  

uzamykatelná skříň 

otočná křesla 

 

Opravy a úpravy 

- výměna osvětlení v kuchyni školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 V/  MŠ JEHNĚDÍ  2018-2019 
 
 Provoz MŠ:       6.30 hod.- 16.00 hod. 

 

 1. Informace o průběhu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 
 

 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. 2017 byl ŠVP upraven , nově do něho bylo  zařazeno několik větších projektů, které jsou 

 realizovány podle potřeb v průběhu roku, dále také podmínky vzdělávání 2-3 letých dětí v MŠ a 

 povinné vzdělávání dětí 1 rok před nástupem do ZŠ.  

 Ve školním roce 2018-2019  bylo do MŠ zapsáno 28 dětí / 12 chlapců a 16 dívek/,  11 dětí bylo 

 předškolních a 1 s OŠD.  

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

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

 má svůj měsíční pracovní časopis PŘEDŠKOLÁK, 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. Kubatová/. 

 Se všemi dětmi se snažíme pracovat podle jejich individuálních potřeb a nabízíme dětem činnosti 

 v centrech aktivit. 

 S logopedickými pracovníky spolupracujeme při nápravě řeči . Do základní školy odchází 11 dětí/ 

  9 nastupuje do ZŠ Jehnědí, 2 děti se z rodinných důvodů odstěhovaly/. OŠD byl  udělen 1 z důvodů 

 celkové nezralosti. 

 V letošním školním roce jsme zahájili dotační projekt MŠMT nazvaný Šablony II. – v rámci tohoto 

 projektu jsme uskutečnili několik projektových dní s dětmi v MŠ i mimo  ni, pedagogické pracovnice se 

 zúčastnily několika seminářů a další akce financované z těchto šablon budou realizovány v příštím 

 školním roce. 

 

   
 2. Přijímací řízení  
 

 Zápis do MŠ na školní rok 2019-2020  proběhl v měsíci květnu. formou podání přihlášek 

  a výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny pod evidenčními čísly . K zápisu podalo přihlášku 12 

 dětí /zákonných zástupců/,přijato bylo 11.   

 4 děti z Jehnědí, 1 ze Sudislavi , 2 ze Svatého Jiří, 1 ze Džbánova , 2 z Voděrad , 1 z Knapovce – 

 dle kritérií přijímacího řízení , 3 přijaté děti jsou dvouleté. 

 

 3. Inspekce 
 

  V letošním roce byla na našem zařízení školní inspekce , výsledkem inspekčního šetření byly silné a 

 slabé stránky školy a také doporučení pro zlepšení činnosti školy. Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí 

 na stránkách ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Obě pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávají studiem pedagogické  literatury . V rámci  

 projektu Šablony II se pedagogické pracovnice účastnily na kurzech a seminářích uvedených v tabulce. 

  

Účastník Název vzdělávacího programu Počet hodin 

Aneta Kubatová Rozvoj čtenářské gramotnosti 

v předškolním věku 

16 hodin 

Aneta Kubatová Práce s pohádkami 8 hodin 

Aneta Kubatová Chemické pokusy pro malé děti 8 hodin 

Aneta Kubatová Na čem záleží 8 hodin 

Hana Martincová Polytechnická výchova 8 hodin 

Hana Martincová Hry a hříčky k matematické 

pregramotnosti 

16 hodin 

Hana Martincová Chemické pokusy pro malé děti 8 hodin 

 

 

   

  

 5. Změny ve vybavení MŠ 
 

 V průběhu letních prázdnin v MŠ probíhali pouze menší úpravy v chodbě MŠ . Do herny byla 

 zakoupena nová pojízdná knihovna, v jídelně jsme upravili prostory odstraněním  některého nábytku  a 

 zakoupili servírovací stolek. Do MŠ byl též zakoupen nový vysavač, sušička a pračka, fotoaparát a 

 v rámci projektu Šablony II také tablety pro děti. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6. Aktivity  mateřské školy  
 

 ZÁŘÍ:      Týden otevřených dveří- adaptace nových dětí  

        Informační schůzka pro rodiče 

   

 ŘÍJEN:            Pomoc při přípravě Pohádkového lesa – se ZŠ 

                          Posvícení v MŠ- pečení koláčů –  pozvání na oslavu 

                          dětí z družiny ZŠ 

                                                          Návštěva prvňáčků v ZŠ 

                                                                Podzimní království- aranžmá ze suchých květin a                                          

                          plodů podzimu 

 

 LISTOPAD:    Odpoledne s rodiči a dětmi 

                                                            Halloween – oslava konce léta, opékání hadů 

                                                             Oslava svátku Sv. Martina  

 

 PROSINEC:    Advent – příprava adventní výzdoby a kalendáře 

                           Mikulášská besídka s nadílkou – spolupráce s rodiči 

                           Vánoční besídka pro rodiče a posezení u vánočního  

                           stromečku 

                           Posezení s důchodci-společný program ZŠ a MŠ 

 

 

 LEDEN:            Zimní radovánky-sáňkování, bobování,  

                             stavby ze sněhu 

                                                             Odpoledne s rodiči a dětmi 

 

 ÚNOR:                Dětský karneval – sokolovna – společně se ZŠ 

                                                             Lyžařský výcvik (dle nabídky Pekláku) 

 

 

 BŘEZEN:           Vítání jara- výroba Mořeny – odvoz na řeku Orlici 

                              Odpoledne s rodiči a dětmi 

 

 DUBEN:             Velikonoce v MŠ – malování vajíček , pletení pomlázky 

                              pečení velikonočního beránka – staročeské tradice 

                              Zahájení plaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí 

                                                                    Zápis do ZŠ 

                              Návštěva ZŠ s předškolními dětmi 

 

 

 KVĚTEN:          Zápis dětí do MŠ v Jehnědí  

                             Den rodin – tvořivé či sportovní odpoledne s rodiči 

                             Fotografování dětí 

                             Přírodovědný výlet ke studánce Štěpánce 

                                                                   Společný výlet rodiče a děti –ZOO JIHLAVA 

 

 ČERVEN:         Oslava Svátku dětí – výlet do Svatého Jiří 

                             Poznávací výlet do přírody , výlet vlakem 

                             Výlet na kolech s předškoláky 

                             KNOFLÍKOVÝ JARMARK –s rodiči 

                             Poslední noc v MŠ – akce pro předškoláky, loučení s MŠ 

                             hledání pokladu , slavnostní šerpování, spaní v MŠ 



 

             

 

            Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnila beseda s myslivci i Policií ČR.  

            Děti navštívily hasičskou zbrojnici a pravidelně také navštěvovaly divadelní představení  

           v Ústí nad Orlicí. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VI/ Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 v roce 2018 

 
 Naše škola se zapojila do Výzvy Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, , kterou vyhlásilo MŠMT dne 28.2. 2018 

pod č. j.: MSMT-22966/2017. 

Datum zahájení: 1.10. 2018 

Datum ukončení: 30.9. 2020 

 

 VII/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 
 a) Příjmy 

Státní rozpočet 4 279 843,- Kč 

Obecní rozpočet 536 000,- Kč 

Školné 42 825,- Kč 

Šablony II 566 028,- Kč 

 

 b) Výdaje státní rozpočet 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 c) Výdaje obecní rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Výdaje Šablony II rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hospodářský výsledek za rok 2018:  15 746,- Kč 
 

 

Státní rozpočet 4 279 843,- Kč 

- z toho na platy 3 101 859,- Kč 

Sociální pojištění                   762 972,- Kč 

Zdravotní pojištění 278 704,- Kč 

ONIV 61 414,- Kč 

- z toho učebnice a pomůcky  37 225,- Kč 

Obecní rozpočet 536 000,- Kč 

- z toho například  

Energie - elektřina 169 965,- Kč 

Vodné 23 338,- Kč 

Telekomunikace 22 113,- Kč 

Papírenské zboží 17 874,- Kč 

Zpracování dat (mzdy a účetnictví) 79 220,- Kč 

Opravy a udržování 5 976,- Kč 

Revize 2 070,- Kč 

Poplatky bank 8 110,- Kč 

Úklidové prostředky 28 422,- Kč 

Šablony II 566 026,- Kč 

z toho  

notebooky ZŠ 116 160,- Kč 

příslušenství k 

notebookům 

850,- Kč 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


