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1. Charakteristika školy

Základní škola
Vidlatá Seč
Příspěvková  organizace

Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč

Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová

E-mail: zs.vidlatasec@seznam.cz

Vzdělávací program: Základní škola čj. 16847/96

Typ školy: malotřídní škola 1. – 5. ročník
                  školní družina
                  školní jídelna

Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 3
                                       nepedagogických - 2

Počet žáků: 1.ročník – 4
                    2.ročník – 7
                    3.ročník – 0
                    4.ročník – 5
                    5.ročník – 9

                   celkem  25 žáků

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
                                         Chotěnov
                                         Jarošov
                                         Nová Ves



2. Zápis do 1. třídy:

Přijímacím řízením prošlo celkem 11 dětí.

K povinné školní docházce přijato 9 dětí.

Odklad povinné docházky mají 2 děti.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

I. třída – spojeny  ročníky    1. a 5.
II. třída -  spojeny ročníky 2. a 4.

Všichni žáci splnili osnovy vzdělávacího programu Základní
škola a postupují do dalších ročníků. Nikdo nebyl klasifikován
nedostatečně.

21 žák prospělo s vyznamenáním.

Nebyla udělena žádná snížená známka z chování ani třídní a
ředitelská důtka.

V 2. třídě byla integrována dívka s intelektem v hraničním pásmu
mentální retardace. Výuka probíhala podle individuálního plánu,
který se obsahem učiva nelišil od osnov Základní školy, za
pomoci asistentky. Zatím dívka zvládala požadavky ZŠ bez
příznaků přetěžování. Na doporučení PPP ve Svitavách bude
pokračovat výuka  na  ZŠ ve 3. třídě opět za pomoci asistentky.



4.Přehled pracovníků školy

Věra Rejsová – ředitelka –24 let praxe ve školství.
V letošním školním  roce ukončila Studium pro ředitele škol a
školských zařízení.

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 8 let praxe ve školství .
V letošním školním roce byla přijata na magisterské studium  –
učitelství pro 1. stupeň základní školy. Má vystudovaný 1.ročník.
Tímto studiem si doplní chybějící vzdělání učitelky 1. stupně.

Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – Gymnázium Litomyšl a
dvouletá nástavba SPGŠ -  obor sociální pedagog, 3 roky praxe
jako vychovatelka v léčebně, 2 roky praxe ve ŠD na ZŠ.

Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 11 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 10 let praxe ve
školství.



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků

Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
Studium pro ředitele škol a školských zařízení – FS I
ICT ve výuce na 1.stupni
Hospitace jako autoevaluační technika
Splývavé čtení
Podpora ZŠ při zavádění RVP ZV- Proč a jak na to?
Tvoříme školní vzdělávací program- pro malotřídní školy
Tvorba ŠVP na školách – p. ředitel Jirsa ZŠ Litomyšl

Dana Holomková
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
ICT ve výuce na 1.stupni
Kompetence a skupinová práce v hodinách matematiky na 1.
stupni základní školy
Český jazyk na 1.stupni ve ŠVP
Podpora ZŠ při zavádění RVP ZV- Proč a jak na to?
Tvorba ŠVP na školách – p. ředitel Jirsa ZŠ Litomyšl
Mladý člověk a nebezpečí 21.století

Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
ŠVP a další závazné dokumenty školní družiny
Jeden svět na školách – Dokumentární film ve výuce I.
Podpora ZŠ při zavádění RVP ZV- Proč a jak na to?
Sportovní hry a lanové aktivity

Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
Seminář o školním stravování – Vyhláška 137/2004 Sb., Nařízení
evropského parlamentu a Rady 852/04, Vyhláška 107/2005 Sb., o
školním stravování, kritické body HACCP v praxi, audit HACCP,
kontrolní činnost ve ŠJ z ČŠI a ZÚ.



6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti

Účast na soutěžích

Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin a živočichů –
místního  kola této soutěže  se zúčastnili všichni žáci naší školy.

Recitační soutěž – nejprve na ZŠ proběhlo školní kolo a pak
následovala recitační soutěž v Litomyšli, kam postoupili naši
nejlepší recitátoři.

Vědomostní soutěž Riskuj – letos se uskutečnil na naší škole již
4. ročník této soutěže.Zapojili se všichni žáci. Tématické okruhy
– vlastivěda, přírodověda, zdraví, společenské chování.

Zpívání 2006 – jedná se o soutěž ve zpěvu, kterou  připravil
DDM v Litomyšli. Zúčastnili se jí zástupci  z jednotlivých tříd.

Den dětí v ZŠ Morašice – jednalo se o sportovní klání
tříčlenných družstev z jednotlivých tříd 1.stupně.

Cyklistická soutěž – proběhla na naší škole jedno letní
dopoledne. Děti soutěžily ve zručnosti v jízdě na kole a ve
znalostech dopravních značek.

Výtvarná soutěž  - ,,Požární ochrana očima dětí“ – pořádalo
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

- ,,Strašidelný plakát“ – pořádalo město
Jičín- ,,Jičín město pohádky.“

- ,,Plamínek“- pořádala plynárenská
společnost Trans Gas

- ,,Včelařství“- pořádalo město Litomyšl



Prezentace školy

Sběr starého papíru – ve spolupráci s rodiči a sečskými
obyvateli jsme uskutečnili sběr starého papíru. Po předchozím
upozornění jsme v určený den obešli jednotlivé domy a sesbírali,
pro nás připravený, papír. Peníze jsme použili na škole v přírodě
k proplacení výletů.

Den matek - tradiční akce naší školy se uskutečnila první neděli
v květnu. Děti v kulturním domě vystoupily s předem nacvičeným
programem, který byl plný básniček a  písniček. Pro maminky,
babičky a tetičky, které se dostavily v hojném počtu, jsme měli
připravená přáníčka. Tato akce měla velký úspěch.

Soutěž Mikroregion Litomyšlsko – Desinka – tato soutěž se
letos uskutečnila za pomoci obyvatel naší vesnice a zaměstnanců
školy v naší obci. Zúčastnili se jí zástupci dětí z 10 obcí, kteří
soutěžili v 10 disciplínách na téma Olympijské hry.

Branný den v Litomyšli – na Primátorské hrázi se uskutečnila
soutěž pro žáky. Žáci soutěžili ve znalostech a v manuální
zručnosti v oblastech  - 1.pomoc, záchranáři a hasiči.

Pohádka o Popelce – divadelní představení žáků 4. a 5.třídy pro
veřejnost společně se zpíváním písní žáků celé školy.

Časopis ,,Zpravodaj“ – časopis vydává OÚ Vidlatá Seč, vychází
čtvrtletně a naši žáci i učitelé do něho pravidelně přispívají.
Máme v něm svoji dvoustránku, kterou zaplňujeme zprávami ze
školního života, dětskými slohovými pracemi a obrázky dětí, tím
veřejnost informujeme o činnostech, které ve škole organizujeme.



Další mimoškolní aktivity

Žáci se během celého školního roku zúčastňují  akcí, které pro ně
připravují jak paní učitelky, tak nám je nabízejí různé spolky.
Z těchto nabízených programů vždy pečlivě vybíráme právě ty,
které jsou pro děti určitým přínosem a děti si z nich odnášejí další
poučení a pocity radosti.

Ve školním roce 2005 – 2006 se jednalo o tyto akce:

Podzimní turistický výšlap do okolí – jednalo se o pěší výlet do
nedalekých Toulovcových  a Městských maštalí. Využili jsme
krásného podzimního počasí a vyrazili jsme pozorovat nádhernou
podzimní hru barev, která byla všude kolem nás.

Návštěva ZŠ Morašice – výstava na téma ,,Babička“ – připravili
žáci této školy společně s učiteli. Děti zhlédly nejen stejnojmenné
dílo od Boženy Němcové, ale i spoustu zajímavých věcí, které se
slovem babička souvisí, např. truhlu, barevné šátky, vyšívané
ubrusy, pruhované povlečení, babiččiny boty, brýle a spoustu
dalších zajímavých věcí.

Návštěva Místní knihovny a MŠ v Jarošově – paní knihovnice
dětem ukázala krásné knížky, abychom děti inspirovali k četbě.
Potom děti navštívily MŠ Jarošov, kde zahrály dětem pohádku O
veliké řepě.
Malování kachlí – další netradiční výtvarná technika, kterou si
žáci mohli vyzkoušet. Nejprve podle šablon a potom podle vlastní
fantazie si výtvarně  ozdobili pravou kachli.

Návštěva divadla Srdíčko ve Vysokém Mýtě – v předvánočním
čase děti zhlédly pohádku Jak pánbůh se svatým Petrem po zemi
chodil.

Vánoční knihovna – v předvánočním čase žáci navštívili
Městskou knihovnu v Litomyšli. Zhlédli zde zdobení perníků,
výrobu věnců, drátkování.



Bowling – jedno březnové odpoledne si žáci společně se svými
učitelkami  zajeli zahrát do sportovní haly v Litomyšli bowling.
Některé děti zde byly prvně. Tuto akci musíme příští rok
zopakovat, protože se to dětem velice líbilo.

Divadelní vystoupení – děti zhlédly pohádku Bylo jednou jedno
loutkové divadlo podle knihy Eduarda Petišky, kterou nám přijel
zahrát náš dobře známý divadelní herec z Vysokého Mýta pan Jan
Havel.

                                       - jiný den žáci zhlédli od tohoto herce
také představení Pohádkový dům pana Pohádky.

Valentýnská diskotéka – na svátek sv. Valentýna jsme pro děti
připravili tzv. Valentýnskou diskotéku s barevnou hudbou a
kouřovými efekty. Proběhla zde i soutěž o nejlepší tanečnici a
nejlepšího tanečníka.

Kabaret – vystoupení Jana Petráše se svým kouzelným
programem.

Exkurze do Hasičského záchranného sboru v Litomyšli –
dětem byla předvedena téměř celá výbava hasičů a jednotlivé
hasičské vozy.

Jarní módní přehlídka – ve škole se uskutečnila módní
přehlídka na téma – Jaro. Společně s dětmi se do jarních modelů
oblékly i paní učitelky, které módní přehlídku zahájily. Některé
děti si připravily originální modely.

Školička kouzel a písniček z pohádek – hudební program
kytaristy Miroslava Koupila a kouzelníka Jiřího Krejčího. Děti
zpívaly a obdivovaly kouzelnické triky.



Velikonoční výstava v Městské knihovně v Litomyšli – žáci
byli načerpat náměty a inspiraci pro vlastní velikonoční tvorbu.
Seznámili se zde s různými technikami zdobení kraslic a zhlédli
krásné velikonoční dekorace.

Plavecká výuka – výuky se zúčastnily opět všechny děti naší
školy, to znamená žáci 1. –  5.ročníku.

Pálení čarodějnic – tato akce je každoročně spojena s hrou tzv.
šipkovaná. Jelikož letos bylo počasí nejisté, zahráli jsme si tuto
hru v prostorách školy. Děti si v průběhu hry procvičily pojmy
vpravo, vlevo , počítání kroků, protože jenom tak se mohly dostat
do cíle. Po hře se počasí umoudřilo a my jsme si mohli opéct na
ohni tradiční špekáčky.

Kulturní návštěva Litomyšle – v jedno letní dopoledne žáci
zhlédli v kině kreslenou pohádku Doba ledová 2, potom navštívili
galerii na litomyšlském zámku s výtvarným programem pro děti a
nakonec měli možnost prohlédnout si výstavu papírových modelů
a hraček v nedalekém  muzeu.

Výlet do Pardubic – navštívili jsme Městské divadlo
v Pardubicích a viděli jsme pohádku Princezna se zlatou hvězdou
na čele. Potom jsme se přesunuli pod Kunětickou horu, kde jsme
navštívili Perníkovou chaloupku s ježibabou a s Jeníčkem a
Mařenkou.

Den dětí – SRPDŠ naší školy ve spolupráci s místní TJ a OÚ
připravilo na jedno nedělní odpoledne Den dětí, tentokrát na téma
,,Sněhurka a sedm trpaslíků.“ Děti na jednotlivých stanovištích
plnily úkoly, které si pro ně připravily jednotlivé postavičky z
pohádky např. myslivec –střelba, čarodějnice – malování jablíček,
trpaslíci – hádanky, rébusy, překážkovou dráhu, Sněhurka a princ
– skládačku puzzle.  Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Škola v přírodě – vyvrcholením naší celoroční práce byla již
druhá škola v přírodě. Uskutečnili jsme ji na přání rodičů a dětí.
Na pět dní jsme opustili školu i rodiče a odjeli jsme do  Příchovic



v Jizerských horách. Zde byl pro děti připravený bohatý sportovní
a turistický program. Mimo jiné děti navštívily sklárnu a doly
s Hornickým muzeem v Harrachově, podnikly procházku
k Mumlavským vodopádům,, svezly se na bobové dráze a na
lanovce na Čertovu horu. Asi největším zážitkem byla návštěva
lanového centra. Zde si děti vyzkoušely, jak obtížní je lezení na
lanech a žebřících. Odjížděli jsme spokojeni plni zážitků a nových
zkušeností.

7. Hodnocení poradenských služeb

Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP ve
Svitavách. Protidrogová prevence probíhá podle Minimálního
preventivního programu. Snažíme se dětem nabídnout výběr ze
čtyř kroužků, aby mohly vhodně využívat svůj volný čas.

8. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy

Výuka bude nadále probíhat podle vzdělávacího programu
Základní škola.
Cíle pro rok 2006 – 2007:
     1. Dokončit tvorbu ŠVP
     2. Pokračovat v doplňování kabinetu novými pomůckami
     3. Získat finanční prostředky na mimoškolní aktivity – granty,
         sponzorské dary
     4. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti

• Účast na školním karnevale
• Příprava oslavy Dne matek
• Vítání občánků
• Příspěvky do místního zpravodaje
• Sběr starého papíru
• Pomoc při organizování Dne dětí

     5. Zvýšenou měrou dbát o slušné chování našich žáků
     6. Dbát na estetickou tvorbu pracovního prostředí pro žáky i
         učitele



9. Údaje o výsledcích ČŠI

Inspekce zde v letošním roce nebyla.

Dne 17.7.2006                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
                                                                             ředitelka ZŠ


