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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
1.třída – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Typ školy: malotřídní škola 1. – 4. ročník
                  školní družina
                  školní jídelna

Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 3
                                       nepedagogických - 2

Počet žáků: 1.ročník – 5
                    2.ročník – 8
                    3.ročník – 4
                    4.ročník – 7

                   celkem  24 žáků

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
                                         Chotěnov
                                         Jarošov
                                         Nová Ves



2. Zápis do 1. třídy:

Přijímacím řízením prošlo celkem 5 dětí.

K povinné školní docházce přijato 7 dětí (2 děti odklad
z loňského roku).
Do 1.třídy ve školním roce 2008/2009 nastoupí 6 žáků. Jeden žák
nastupuje do 1.třídy v ZŠ Morašice.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

I. třída – spojeny  ročníky    1. a 4.
II. třída -  spojeny ročníky   2. a 3.

Žáci 1.ročníku splnili osnovy Školního  vzdělávacího  programu
pro základní vzdělávání a žáci  2, 3. a 4. ročníku  splnili osnovy
vzdělávacího programu Základní škola a postupují do dalších
ročníků. Nikdo nebyl klasifikován nedostatečně.

23  žáci  prospěli s vyznamenáním.

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

Ve 4. 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 s drobnými
příznaky únavy (zvláště v odpoledních hodinách). Došlo ke
zhoršení prospěchu v matematice. Na doporučení PPP ve



Svitavách bude pokračovat výuka  na  ZŠ v 5. třídě opět za
pomoci asistentky.

4.Přehled pracovníků školy

Věra Rejsová – ředitelka –26 let praxe ve školství.

Vzdělání – učitelství pro 1.stupeň základní školy

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 10 let praxe ve školství .
V současné době dálkově navštěvuje  magisterské studium –
učitelství pro 1.stupeň základní školy. 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, 5 let praxe ve ŠD na ZŠ.
V současné době si doplňuje vzdělání vychovatelky dálkovým
studiem v Olomouci.

Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 13 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 12 let praxe ve
školství.



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků

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

• Seminář Respektovat a být respektován – Emoce,
neefektivní styly, jimiž reagujeme na negativní emoce
druhých, emfatická reakce

• Aktuální změny právních předpisů ve školství
• Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin

Dana Holomková
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:

• Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1.stupeň
ZŠ

• Nekázeň ve školním prostředí

Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:

• Rukodělné techniky – Vánoční floristika
• Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu
• Kutilské dílny – Za málo peněz hodně muziky, velikonoce

Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:

• Seminář o školním stravování – hygienické předpisy,
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, účetnictví a
ekonomika školní jídelny, bezpečnost práce, vnitřní audit
pro rok 2008



Marie Záleská
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:

•  Seminář o školním stravování – hygienické předpisy,
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, účetnictví a
ekonomika školní jídelny, bezpečnost práce, vnitřní audit
pro rok 2008

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.

Vědomostní soutěž Riskuj – žáci si vyzkoušeli znalosti z oblasti
zdravovědy, pravidel silničního provozu, zásad slušného chování,
z vlastivědy, přírodovědy a prvouky.

Recitační soutěž – nejprve na ZŠ proběhlo školní kolo a pak
následovala recitační soutěž v Litomyšli – ,,Přehlídka dětských
recitátorů 2008,“ kam postoupili naši nejlepší recitátoři. Žák ze
3.třídy postoupil do okresního kola ve Svitavách .

Dětský den  Mikroregionu Desinka – naše obec  je členem
spolku Mikroregion Desinka. Každý rok jedna z obcí pořádá pro
děti k Dětskému dni soutěže. Tentokrát byly děti pozvány do
Sebranic. Naši zástupci se umístili na pěkném 5.místě.

Sportovní den v Morašicích -  jednalo se o sportovní klání mezi
zástupci těchto základních škol – ZŠ Makov, ZŠ Morašice a ZŠ



Vidlatá Seč. Naši zástupci se v některých disciplínách umístili jak
na 1., 2. i 3.místě.

Přírodovědná soutěž - DDM v Litomyšli  pořádal pro žáky
1.stupně  soutěž v poznávání rostlin a živočichů

Prezentace školy

Vánoční andělské koledování a vánoční výstava – žáci
společně s učitelkami v předvánočním čase zpívali vánoční
koledy na schodech před školou. Pozvána byla široká veřejnost a
rodiče.  Po vystoupení byli přítomní pozváni na vánoční výstavu
do budovy místní školy. Zde  si všichni mohli prohlédnout
výrobky z přírodnin, adventní věnce, svícny, různé vánoční
ozdoby.

Zápis do 1.třídy – tentokrát probíhal netradičně s pohádkovými
postavami z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Tyto postavičky
provázely předškoláky a pomáhaly jim zvládnout jednotlivé
úkoly, které si pro ně Sněhurka připravila.

Dětský karneval – děti z širokého okolí tancovaly, soutěžily a
skotačily na karnevalu, který zorganizovalo SRPDŠ naší školy.

Den s Policií České republiky – jeden dubnový den prožili naši
žáci společně s policisty Obvodního oddělení Policie ČR
v Litomyšli. Ti si pro děti připravili pestrý program. Nejprve
s dětmi besedovali a odpovídali jim na dotazy. Potom následoval
malý testík, který ověřil znalosti  dětí. Po té následovalo
přezkoušení dětí v praktické jízdě na dopravním hřišti, které jsme
si vytvořili na blízkém hřišti. Velkým zážitkem pro děti byly
skutečné ukázkové kontroly řidičů na nedaleké silnici.

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.

Den dětí – společně s několika místními nadšenci jsme
spolupracovali na organizaci Dětského dne, tentokrát na téma
Večerníček. Jednotlivé postavy ze známých večerníčků měly pro
děti připravené úkoly. Za jejich splnění obdržely sladkou odměnu.

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.

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 2007 – 2008 se jednalo o tyto akce:

Smyslová revue – pan Ruda Petráš z Prahy si připravil pro děti
různé soutěže, ve kterých děti zapojovaly svoje smysly.
Exkurze do Litomyšle – návštěva městské knihovny – dětské
oddělení s povídáním nad knížkami

               -  návštěva Obvodního oddělení Policie
ČR v Litomyšli – poutavá přednáška policisty, prohlídka oddělení

Smetanův dům v Litomyšli - hudební koncert  černošského
folklorního souboru Mbunda Afrika – poslech zpěvu a rytmů
bubnů

Advent – Městská knihovna v Litomyšli – vyprávění o adventním
čase a vánočních zvycích

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

Vánoční výstava v knihovně v Litomyšli – výstava s tematikou
Vánoc, výroba figurek z těstovin

Vánoční překvapení - Ve dnech 20. – 21.12. proběhl noční
pobyt ve škole. Jednalo se o slíbené vánoční překvapení. Tento
pobyt pravidelně děti přijímají s nadšením  a velkým zájmem.
Letos proběhl v předvánočním čase, což jsme v našem programu
využili.
Během večera jsme si rozsvítili stromeček, zazpívali si koledy a
zahráli různé hry. Před spaním jsme ještě zhlédli vánoční
pohádku. Po klidné noci přišlo ráno, kdy jsme všechno uklidili,
snědli připravenou snídani  a  začala vánoční besídka. Na té si
děti vyměnily dárky, zazpívali jsme si společně opět koledy a
vyzkoušeli si některé vánoční zvyky např. krájení jablíčka a
pouštění lodiček. Jako občerstvení zde děti měly cukroví, které si
upekly ve ŠD. Nakonec si děti rozbalily dárky, které dostaly do
ŠD.  Po společném obědě jsme se rozešli s přáním: ,,Hodně štěstí
a zdraví v novém roce a  mnoho  dárků pod stromečkem.“



Návštěva dětí z MŠ Jarošov – děti si prohlídly školu,
předškoláci si vyzkoušeli školní lavice, zazpívali jsme si společně
písničky

Zimní stadion v Litomyšli – bruslení dětí ve sportovní hale
Šemberovo divadlo – návštěva vzdělávacího programu ,,Tvé tělo
– můj hrad“ v podání divadla Piškot Praha. Pořad velmi
zajímavým a poutavým způsobem ukazoval dětem, co neřesti,
jako je kouření, drogy a pojídání nadměrného množství sladkostí,
způsobí v lidském těle, a jak moc mu škodí. Toto náročné téma
bylo dětem  podáno s humorem, velmi nápaditě a názorně.
Představitelé se snažili vše přizpůsobit dětskému vnímání, což se
jim určitě povedlo.
Děti byly spokojené a pochopily, co je pro zdraví velmi
nebezpečné, čeho by se měly vyvarovat a naopak, co lidskému
tělu prospívá.

Velikonoční výstava – Městská knihovna v Litomyšli – výstava
z ukázkami výroby velikonočních dekorací, pletení košíků,
výroba z korálků, ze sena, zdobení kraslic.

Smetanův dům v Litomyšli – pohádka Popelka, kterou zahrál
divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem. Děj umocňovala
scénická hudba, která doplňovala jednotlivé scény a výstupy
postav.

Škola v přírodě v Příchovcích v Jizerských horách – již 4.
rokem pořádáme s dětmi pobyt ve škole v přírodě. Letos jsme se
vydali zpět do osvědčených Příchovic.
Zde byl pro děti připravený bohatý sportovní a turistický
program. Děti navštívily rozhlednu Štěpánku, lanové centrum
v Křinicích, přírodovědné muzeum ve Smržovce, vyjeli lanovkou
na Ještěd, navštívily ZOO v Liberci, projely se na koních.

Výlet do Chrudimi a Pardubic – s dětmi jsme navštívili
Muzeum loutek a Muzeum Černého divadla v Chrudimi. Potom
jsme přejeli do Pardubic, kde jsme na zámku zhlédli výstavu
hraček a výstavu Příroda v Polabí.



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 2008 – 2009:
     1. Pokračovat s výukou podle ŠVP pro základní vzdělávání
          v 1. a ve 2.třídě
     2. Pokračovat v doplňování kabinetu novými pomůckami za
         pomoci SRPDŠ
     3. Získat finanční prostředky na mimoškolní aktivity – granty,
         sponzorské dary
     4. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti

• Vánoční výstava
• Vánoční koledování
• Pohádkový zápis do 1.třídy
• 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, být jim
         příkladem a vzorem
     6. Dbát na estetickou tvorbu pracovního prostředí pro žáky i
         učitele



9. Údaje o výsledcích ČŠI

V letošním školním roce  neproběhla žádná kontrola.

Dne 7.7. 2008                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
                                                                              ředitelka ZŠ


