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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

www stránky: www.zsvidlatasec.wz.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 – 9
                    2.ročník – 4
                    3.ročník – 7
                    4.ročník – 0
                    5.ročník – 5

                   celkem  25 žáků

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
                                         Chotěnov
                                         Jarošov
                                         Nová Ves



2. Zápis do 1. třídy:

Přijímacím řízením prošlo celkem 6 dětí.

K povinné školní docházce přijato 5 dětí (2 děti odklad
z loňského roku).

Odklad povinné docházky mají 3 děti.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

I. třída – spojeny  ročníky    1. a 5.
II. třída -  spojeny ročníky 2. a 3.

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

22  žáků  prospělo s vyznamenáním.

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

V 3. 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. Dívka zvládala požadavky ZŠ bez příznaků
přetěžování, na vysvědčení obdržela samé jedničky. Na
doporučení PPP ve Svitavách bude pokračovat výuka  na  ZŠ ve
4. třídě opět za pomoci asistentky.



4.Přehled pracovníků školy

Věra Rejsová – ředitelka –25 let praxe ve školství.
V letošním školním  roce ukončila studium anglického jazyka ve
vzdělávacím  programu MŠMT ČR MEJA - Rozvojový program
metodické a jazykové přípravy pro učitele 1.stupně ZŠ bez
odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků. Tím získala dílčí
způsobilost k výuce anglického jazyka.

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 9 let praxe ve školství .
V loňském školním roce byla přijata na magisterské studium  –
učitelství pro 1. stupeň základní školy. V současné době má
vystudovaný 2.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, 3 roky praxe ve ŠD na ZŠ.

Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 12 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 11 let praxe ve
školství.



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků

Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:

• Vzdělávací  program MŠMT ČR MEJA - Rozvojový
program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1.stupně
ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků. Tím
získala dílčí způsobilost k výuce anglického jazyka.

• Průřezová témata a jejich začleňování do ŠVP
• Ředitelská poradna – Zákoník práce- 1., 2.část
• Dítě na cestě ke zločinu – Drzé dítě – Agresivita
• Zkouška ohněm – Tvorba ŠVP z hlediska ředitele
• Hudební výchova pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ
• Evaluace v praxi školy
• Tvorba ŠVP na školách – p. ředitel Jirsa ZŠ Litomyšl

Dana Holomková
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:

• Tvorba ŠVP na školách – p. ředitel Jirsa ZŠ Litomyšl
• Hravá čeština
• Enviromentální výchova ve škole
• Jak předcházet šikaně na ZŠ
• Kouzelná angličtina
• Dítě na cestě ke zločinu – Drzé dítě - Agresivita

Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:

• Doškolování základních zdravotních znalostí první pomoci
• Kresba jako nástroj poznání dítěte
• Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ, zaměřeno na vychovatelky

ŠD
• Dítě na cestě ke zločinu – Drzé dítě – Agresivita
• Didaktické a prožitkové hry



Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:

• Seminář o školním stravování – Nařízení Evropského
parlamentu  a Rady č.852/2004, Kapitola XII,Příloha II.,
Vyhláška 602/2006 Sb.- Vyhláška o stravovacích službách,
Vyhláška 137/2004 Sb. – upravené paragrafové znění,
Kodex alimentarius, Zásady správné výrobní a hygienické
praxe ve stravovacích službách, Systém HACCP – změny a
doplňky projektů, Vnitřní audit vedení systému HACCP
2007.

Marie Záleská
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:

• Seminář o školním stravování – Nařízení Evropského
parlamentu  a Rady č.852/2004, Kapitola XII,Příloha II.,
Vyhláška 602/2006 Sb.- Vyhláška o stravovacích službách,
Vyhláška 137/2004 Sb. – upravené paragrafové znění,
Kodex alimentarius, Zásady správné výrobní a hygienické
praxe ve stravovacích službách, Systém HACCP – změny a
doplňky projektů, Vnitřní audit vedení systému HACCP
2007.



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.
Na jaře proběhla přírodovědná soutěž v DDM v Litomyšli. Té se
zúčastnili někteří zástupci naší školy.

Recitační soutěž – nejprve na ZŠ proběhlo školní kolo a pak
následovala recitační soutěž v Litomyšli – Přehlídka dětských
recitátorů 2007, kam postoupili naši nejlepší recitátoři.

Vědomostní soutěž Riskuj – letos se uskutečnil na naší škole již
5. ročník této soutěže. Zapojili se všichni žáci. Tématické okruhy
– vlastivěda, přírodověda, zdravověda, dopravní výchova.

Den dětí v ZŠ Morašice – jednalo se o sportovní klání
tříčlenných družstev z jednotlivých tříd 1.stupně – ZŠ Morašice,
ZŠ Makov a ZŠ Vidlatá Seč. Žáci soutěžili v těchto disciplínách-
hod míčkem, běh, skok do dálky.

Školní turnaj ve florbale – tři týmy dětí spolu bojovaly o titul
nejlepší florbalový tým školy.



Prezentace školy

Sběr starého papíru – již tradiční akce, která se koná ve
spolupráci s rodiči a sečskými obyvateli. Během celého školního
roku sbíráme starý papír a také jsme po předchozím upozornění
v určený den obešli jednotlivé domy ve Vidlaté Seči a sesbírali,
pro nás připravený, papír. Peníze jsme použili na škole v přírodě
k proplacení výletů.

Velikonoční výstava – v prostorách naší školy proběhla
velikonoční výstava, kde děti vystavovaly svoje výrobky na téma
– Velikonoce. Výstava byla nabídnuta k nahlédnutí široké
veřejnosti.

Den matek - tradiční akce naší školy se uskutečnila jeden páteční
podvečer 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 v blízké obci Makov. Děti z Vidlaté Seče
zastupovaly kmen ,,Smajlíků“. Soutěžily v různých sportovních
disciplínách, ve střelbě ze vzduchovky, poznávaly rostliny a
živočichy z našeho okolí a také vyráběly prak.

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 2006 – 2007 se jednalo o tyto akce:

Návštěva atelieru DUKE pana Dudychy – pan Jiří K.Dudycha
nám osobně vyprávěl o tom, jak se získává hlína, jak se s hlínou
pracuje. Také nám předvedl práci na hrnčířském kruhu.

Centrum sociální péče v Chotovicích – prohlédli jsme si celý
prostor budovy, která slouží handicapovaným lidem. Také jsem
zhlédli výstavu akademické malířky Ludmily Jandové, která zde
vystavovala svoje obrazy.

Šálový den – Kdo bude mít nejdelší šálu? O to šlo v jeden
podzimní den, kdy soutěžily jednotlivé třídy v tom, která z nich
naváže nejdelší šálu. Pro všechny dobrá zábava a spoustu legrace.

Pojďte se mnou do pohádky – pásmo loutkových pohádek od
herce Jana Havla z Vysokého Mýta.

Kino– děti zhlédly kreslený film  ,,Auta“ a  ,,Past na žraloka“

Bowling – ve sportovní hale v Litomyšli si děti měřily své síly
v bowlingové hale.

Vánoční besídka – tradiční akce pořádaná pro děti, kdy se děti
navzájem obdarují dárky a zahrají si různé hry.

Dětský karneval – akce připravovaná ve spolupráci se SRPDŠ,
děti tancují, soutěží, získávají odměny.



Noční pobyt ve škole a projektový den – v den pololetního
vysvědčení se žáci v podvečer opět vrátili do školy, kde trávili
čas hraním a  soutěžím.Večer zalehli do připravených spacáků a
přečkali zde i dlouhou noc. Další den je nečekalo tradiční učení,
ale učení zábavnou formou hry. Začal náš projektový den na téma
Zima. Děti si ověřovaly své znalosti o přírodě – vědomostní test,
o zdravé výživě – vařily vitamínový salát, svoji zdatnost a
vytrvalost – sportovní disciplíny v tělocvičně, svoji zručnost –
výroba sněhuláka.

Valentýnská diskotéka – tradiční akce naší školy, kdy
slavnostně oblečené děti tančí a soutěží, volí nejlepší tanečnici a
tanečníka.

Látané příběhy krejčíka Honzy – umělecká agentura SECY
MUSICall připravila v Lidovém domě pro děti představení
s písničkami.

Výstava ,,Žijí s námi…“ – v Regionálním muzeu v Litomyšli
jsme zhlédli výstavu ,,Žijí s námi – příroda ve městě Litomyšli.“
Při poutavém vyprávění biologa p.Lubora Urbánka byly děti
seznámeny s místními botanickými a zoologickými poměry
našeho okolí, s rostlinami a s živočichy, se kterými se můžeme
potkat jak ve městě, tak v lidských obydlích.

Divadelní vystoupení ,,Broučci“ – zhlédli jsme krásné loutkové
představení ,,Broučci“. Po představení si děti mohly prohlédnou
jednotlivé loutky a kulisy s průvodním slovem pana J.Havla.

Velikonoční výstava – žáci navštívili výstavu v prostorách
Městské knihovny v Litomyšli. Zhlédli ukázky pletení košíků,
zdobení kraslic voskem, vyrábění kytiček z korálků, aranžování
jarních vazeb a další inspirativní činnosti týkající se velikonoc.

Středověk v muzeu v Poličce – děti byly seznámeny se životem
lidí na hradě i v podhradí, pan průvodce jim vyprávěl také o
životě Husitů. Největším zážitkem bylo to, že si děti samy mohly
vyzkoušet a osahat středověké zbraně, dětské brnění, přilbice,



drátěné košile, gotické šaty a  klobouky. Po prohlídce jsme
navštívili rodnou světničku skladatele Bohuslava Martinů.

Výlet do Jarošova – děti ze ŠD nejprve navštívily místní
knihovnu a hasičskou klubovnu, kde si zahrály kulečník, stolní
fotbal. Po té je čekal výstup na Toulovcovu rozhlednu na
Budislavském kopci. Na závěr výletu navštívily místní mateřskou
školu.

Módní šatový karneval -  ve ŠD se uskutečnil karneval, na který
se děti inspirovaly gotickými šaty v muzeu v Poličce. Děti se
přistrojily do krásných kostýmů, které si přinesly, nalíčily se za
pomoci učitelek a karnevalové dovádění začalo.

Divadelní vystoupení ZŠ Lubná – děti zhlédly klasickou
pohádku ,,Popelka“, kterou si připravili starší žáci místní školy.

Lanové centrum -  v rekreačním středisku Březová u Rokytnice
nad Rokytnou se děti zúčastnily programu Outdoorová Vysočina.
Tento program je určen školám i dalším kolektivům. Je sestaven
z činností, které jsou plné adrenalinu, zážitkové pedagogiky a
výchovy prožitkem. Na naše děti čekaly tyto aktivity: nízká lana,
překážka z vysokých lan, lezecká stěna a rafty.

Škola v přírodě – týdenní pobyt s dětmi v Křinicích u Broumova.
Jednalo se o Středisko environmentální vzdělanosti RUCE.
S dětmi jsme navštívili Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad
Metují, Benediktinský klášter v Broumově, farmu s daňky,
muflony, pávy a jinými zvířaty v Martínkovicích. Zorganizovali
jsme také celodenní výlet do Adršpašských skal. Během pobytu si
děti také vyzkoušely staré řemeslo – tkaní na dřevěném stavu,
ozdobily si ubrouskovou technikou vázu a kamínky.



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 – anglický jazyk, výtvarná výchova, aerobic,
náboženství, aby mohly vhodně využívat svůj volný čas.

8. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy

Výuka bude nadále probíhat podle vzdělávacího programu
Základní škola a ŠVP
Cíle pro rok 2007 – 2008:
     1. Začít výuku podle ŠVP v 1.třídě
     2. Pokračovat v doplňování kabinetu novými pomůckami
     3. Získat finanční prostředky na mimoškolní aktivity – granty,
         sponzorské dary
     4. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti

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

     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

V letošním školním roce proběhla veřejnoprávní kontrola
efektivního využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Protokol o kontrole uložen ve škole.

Dne 30.7.2007                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
                                                                             ředitelka ZŠ


