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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:
1., 2., 3., 4. a 5.třída – Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
Typ školy: malotřídní škola 1. – 5. ročník
školní družina
školní jídelna
Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 3
nepedagogických - 2
Počet žáků: 1.ročník – 5
2.ročník – 4
3.ročník – 2
4.ročník – 2
5.ročník - 6
celkem 19 žáků
Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
Chotěnov
Jarošov
Nová Ves

2. Zápis do 1. třídy:
Přijímacím řízením prošly celkem 4 děti.
K povinné školní docházce byly přijaty 3 děti. Protože jeden
předškolák byl u zápisu, i když do 31.8.2015 nedovrší 6 let, musel
do PPP. Ta jeho nástup do 1.třídy nedoporučila.
Do 1.třídy ve školním roce 2015/2016 nastoupí 2 žáci, protože
jeden předškolák se odstěhoval.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
I. třída – spojeny ročníky 1. a 2.
II. třída - spojeny ročníky 3., 4. a 5.
Všichni žáci splnili osnovy Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo
nebyl klasifikován nedostatečně.
17 žáků prospělo s vyznamenáním.
Nebyla udělena žádná důtka.
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu ZŠ TGM
Litomyšl, který v tomto roce končí. Během školního roku
navštívil naší školu celkem 2 krát p. Pachl – rodilý mluvčí, který
vyučoval žáky ve 4. a 5.třídě anglickému jazyku.

4.Přehled pracovníků školy
Věra Rejsová – ředitelka –33 roků praxe ve školství.
Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 16 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 – obor vychovatelství
bakalář - 3 roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 10 let praxe
ve ŠD na ZŠ.
Dana Osecká – uklízečka, nastoupila 1.1.2013 za p. Záleskou.
Pracuje zde 2. rokem.
Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 18 let praxe ve
školství.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
 Anglický jazyk pro středně pokročilé – A2
 Velikonoční dílna
 Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve
školství
 Letní škola- Angličtina pro nejmenší
Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské
problematiky.
Dana Holomková
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
 Andělé a andělky
Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové
preventisty.
Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
 Pohybové a psychomotorické hry ve školní družině
 Dílny Jany Matoušové – Trendy jara
 Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu
Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen
Dana Osecká
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Účast na soutěžích
Riskuj – tradiční soutěž, kterou si pro děti připravuje paní
učitelka Holomková. Děti soutěží v oblastech z vlastivědy,
prvouky, přírodovědy i českého jazyka.
Dětský den Mikroregionu Desinka – v letošním školním roce
jsme se nemohli zúčastnit, protože jsme byli v té době na škole
v přírodě.

Prezentace školy

Vánoční výstava s koledováním – děti společně s učiteli si
každý rok připravují pro rodiče i širokou veřejnost vánoční
výstavu. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve vánočně vyzdobené
tělocvičně žáci recitovali, zpívali a hráli vánoční pohádku.
Dětský karneval – tradiční akce konaná pro veřejnost,
pomáháme při výzdobě sálu.
Zápis do 1.třídy – zábavný pobyt předškoláků v naší škole.
Spolu se zvířátky plnili různé úkoly. Zúčastnili se 4 předškoláci
se svými rodiči.

Veřejná sbírka – každý rok spolupracujeme s občanským
sdružením CPK – CHRPA, které se zabývá výcvikem koní pro
ústavy a léčebny v celé České republice. I letos proběhla veřejná
sbírka formou prodeje dárkových věcí s tematikou koní. Dále
jsme se zapojili do sbírky, kterou organizuje Fond Sidus, který
pomáhá vážně nemocným dětem.
Sběr starého papíru – ve spolupráci s rodiči a sečskými
obyvateli jsme zorganizovali sběr starého papíru. Získanou částku
jsme využili při hrazení plateb (vstupů) na škole v přírodě
v Příchovicích v Jizerských horách.
Den matek – tradiční akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s
místním obecním úřadem. Děti vyrobily pěkná přáníčka a předaly
je maminkám, babičkám, ale i dalším ženám, které se této akce
zúčastnily. Zapívaly jim písničky, zarecitovaly básničky, zahrály
pohádku. Spolu s námi zde vystupoval i instrumentální soubor
z L3U z Dolního Újezda, který nás doprovázel.
Den dětí – s místními nadšenci jsme spolupracovali při
organizaci Dne dětí. Letos to bylo na téma – Cirkus. Okolo 100
dětí se zúčastnilo této akce.
Časopis ,,Zpravodaj“ – v letošním roce obnovil OÚ vydávání
obecní Zpravodaje. Pravidelně do něho připíváme informacemi o
naší škole.
Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče
informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Doplňujeme
fotografiemi.
Projekt ,,Čtení pomáhá“ - letos jsme se poprvé zapojili do
tohoto projektu, který podporuje čtení u školních dětí. Každý žák
po přečtení knihy vyplní test znalostí o dané knize a pomyslných
50 Kč za přečtení knihy pošle vybranému projektu na podporu
nemocných dětí nebo zvířátek, ale i na podporu nákupu pomůcek
pro nemocnice či stacionáře. Do projektu se zapojili téměř všichni
žáci ze 3., 4. a 5.třídy.

Sběr plastových víček – zapojili jsme se do sběru víček pro
chlapce, o kterém byla reportáž v televizi. Spojili jsme se ZŠ
Makov a ZŠ Morašice a společnými silami jsme víčka předali.
Další školní 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 2013 – 2014 se jednalo o tyto akce:
- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly.
Plavecký výcvik – všichni žáci naší školy mají možnost zúčastnit
se plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Poličce. Žáci 3. a
4.třídy mají plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy povinnou.
Do odpadu aneb co do kanalizace nepatří – zástupkyně
z VHOS a.s. Moravská Třebová měli připravený interaktivní
program. Děti formou hry se dozvěděly, co se stane s odpadní
vodou než se vrátí do přírody a jak správně třídit odpad. Také si
lektorkami povídaly o ochraně vody, půdy, vzduchu a přírody.
Spaní ve škole – Putování s rytířem Toulovcem –po zábavném
večeru s promítáním o významných lidech z okolí a nočním
pobytu ve škole jsme se vydali s rytířem Toulovcem na vycházku
po Litomyšli. Navštívili jsme Klášterní zahrady, Muzeum
domečků, panenek a hraček, zámecké sklepení se sochami
Olbrama Zoubka, kostel Povýšení sv. Kříže.
Mobilní Mini Zoo To nás navštívilo během školního roku celkem dva krát. Poprvé
to bylo v listopadu, kdy jsme mohli pozorovat morče, králíka, ale

i ježka bělobřichého, nunu myši bez srsti. Hladili jsme mývala,
skunka ale i krajtu a papouška.
Podruhé jsme měli Mini Zoo na jaře, kde jsme si povídali o
Velikonocích a jarních mláďátkách.
Byla to vždy úžasná podívaná.

Návštěva výchovného koncertu – koncert pro žáky z 1.stupně ,,Zpívat nás baví“
Planeta Země - Indonésie – po stopách lidojedů – Žáci 4. a
5.třídy se zúčastnili promítání přírodovědného filmu. Fotograf a
dobrodruh Adam Lelek doprovázel svým výkladem úžasné
fotografie.
Vánoční a velikonoční výstava v Litomyšlské knihovně - na
Vánoce si děti mohly vyzkoušet zdobení perníků, výrobu
vánočních ozdob nebo jmenovky na dárek. Na Velikonoce si žáci
mohli vyrobit tulipánek ze skořápky a jarní přáníčko, zakoupit
jarní dekorace a vazby.
Mikulášská nadílka – každoroční návštěva Mikuláše a čerta s
nadílkou
Vánoční besídka – tradiční vánoční zpívání a nadělování dárků,
připomenutí vánočních tradic.
Vánoční výtvarná dílna – děti si vyrobily dárek pro maminku –
malovaný šperk
Kino OKO Litomyšl – před vánocemi pohádka Tři bratři, před
vysvědčení pohádka Sedmero krkavců
Bruslení v Litomyšli – v rámci tělesné výchovy děti jezdily na
ledovou plochu na stadion v Litomyšli, kde se zdokonalovaly v
bruslení.

Kabaret Honzy Poplety z Popletova – v pohádkovém pořadu
děti aktivně spolupracovaly s hercem, nechyběly ani soutěže o
drobné ceny.
Výchovný koncert ,,Bedříšek“ – varhaník Martin Kubát svým
vystoupením seznámil žáky se životem a dílem Bedřicha
Smetany.
Projekt ,,Zdravý životní styl“ – žáci celé školy v hodinách
přírodovědy a prvouky hovořili o zdravém životním stylu – co to
vlastě je, co bychom měli dělat, abychom byli zdraví. Výsledkem
snažení byly nádherné mapy zdravých a nezdravých potravin.
Projekt Ovoce do škol – každým rokem se zúčastňujeme tohoto
projektu. Letos firma Laktea, která nám ovoce zajišťuje, zajistila
ochutnávku různých druhů ovoce a zeleniny formou plných košů
tohoto zboží, které věnovala každé škole, která o ně projevila
zájem. Žáci mohli ochutnat mimo druhy, které znají i méně
známé. A to polníček a fenykl. Byla to zajímavá zkušenost.
Den Země – akce u Smetanova domu., kterou pořádá DDM
v Litomyšli. Děti soutěžily v různých disciplínách z oblasti
přírody – o zvířatech, rostlinách, třídily odpad, ale i testovaly
svoje znalosti z oblasti kompostování.
Hudební pořad učitelů z LŠU ze Ždáru nad Sázavou - žáci
poznávali různé nástroje, seznamovali se s jejich zvukem,
cestovali po světě s hudebníky, poslouchali ukázky z děl známých
hudebních skladatelů.
BAMBINI CUP 2015 - Pohár v malé kopané pro žáky 1.-3.tříd v
Dolním Újezdě. Naši kluci se umístili na 4.místě a získali
krásné medaile.
I.ročník Dne IZS v Litomyšli - v areálu Střední zahradnické a
zemědělské školy se konala přehlídka činnosti záchranné služby,
hasičů i Policie ČR. Žáci viděli výcvik služebních psů, zásah

policie i záchranné služby. Zopakovali si, jak mají posupovat při
nějaké nehodě, co mají udělat, kam zavolat.
Cyklistická soutěž v jízdě zručnosti – Nejprve si děti ve škole
zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu a
napsaly si test svých znalostí. Potom na místním školním hřišti
jezdili přes kládu, podjížděli překážky, jezdili ve stanoveném
zúženém prostoru.
Stavebnice Geomag – oblíbenou činností našich dětí je stavění.
Jako každým rokem i letos jsme domluvili zapůjčení této
stavebnice. Děti stavěly neuvěřitelné stavby z kuliček, spolek a
výplní.
V průběhu roku žáci ve školní družině chodí do lesa, kde krmí
lesní zvěř. Dále také nezapomíná na tradiční dětské hry jako je
pouštění draků, sáňkování, koulování. Téměř každý den chodí do
tělocvičny, kde hrají různé hry.

7. Hodnocení poradenských služeb
Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP ve
Svitavách a s PPP v Ústí nad Orlicí. Protidrogová prevence
probíhá podle Minimálního preventivního programu.
Děti se mohou zapojit do čtyř kroužků, které na naší škole
pracují – anglický jazyk, výtvarný kroužek, dramatický kroužek a
zpívání. Dále je na naší škole nepovinný předmět náboženství.
Děti mohou každý den chodit ihned po vyučování do školní
družiny, kde si pro ně paní učitelka připravuje různé činnosti –
sportovní i pracovní. Děti ke hraní využívají celý prostor školy.
Snažíme se naplnit volný čas dětí vhodnými činnostmi.

8.Vyhodnocení preventivní strategie
Ve školním roce 2014/2015 jsme se snažili svým žákům
zajišťovat volnočasové aktivity, ve všech směrech na ně kladně
působit, zajímat se o jejich problémy a snažili jsme se také
společně s rodiči najít nejvhodnější řešení, které by se stalo
vhodnou prevencí a napomohlo by zvyšovat odolnost dětí vůči
patologickým jevům.
O problémech nebezpečí zneužívání návykových látek dětmi a
mladistvými jsme se snažili informovat především rodiče a také
celou veřejnost.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Ředitelka školy: zajišťovala organizační a personální opatření
ke zlepšení školního klima. Monitorovala efektivitu prevence
sociálně patologických jevů a sledovala pravidelně efektivitu této
prevence.
Metodik prevence: diskutoval pravidelně s učiteli v oblasti
drogové prevence, sledoval a hodnotil realizaci minimálního
preventivního programu, který vytvořil.
Výchovný poradce: v případě problému navrhoval řešení při
porušování pravidel, po poradě s třídním učitelem navrhoval
návštěvu odborného pracoviště a společně s ostatními pedagogy
se zaměřoval na žáky, kteří by mohli být jakkoliv ohroženi a
snažil se o nápravu.
Speciální pedagog: v případě nutnosti doporučoval návštěvu
speciálních pracovišť, pravidelně monitoroval, zda se u žáků

neobjevují poruchy učení nebo chování, všechny problémy řešil
společně s ostatními pedagogy a s rodiči.
CÍLE PROGRAMU:
Ve školním roce 2014-2015 se naše prevence soc. patologických
jevů u dětí zaměřovala na tyto oblasti:
 Násilí a šikana
 Syndrom zneužívaných a týraných dětí
 Ohrožení mravní výchovy dětí
 Záškoláctví
 Kriminalita a vandalismus
 Rasismus
 Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření
METODY A FORMY:
Vytváření příznivého klima ve třídě
Budování spolupráce, hry, vzájemné povzbuzování, pochvala i
kritika atd.
Zvyšování spolupráce s rodiči
Třídní schůzky, individuální návštěvy, vánoční vystoupení a malá
vánoční výstava pro rodiče, besídka ke Dni matek .
Rozvíjení schopnosti vést komunikaci a umění říci ne
Dramatizace, řešení modelových situací.
Podporovaní děti v jejich dovednostech a schopnostech
Množnost dalšího vzdělávání, podporování jejich schopností,

uskutečňování soutěží, které měly vzbudit u dětí zvýšený zájem o
některou oblast
Stanovení určitých pravidel a kontrola jejich dodržování
Školní řád, pravidla chování ve třídě i o přestávce atd.
Zvyšování zdravého sebevědomí
Sebeuvědomování, pochvala, kladné hodnocení dobře provedené
práce atd.
Nabízení různých mimoškolních aktivit.
-pěvecký, anglický, výtvarný a dramatický kroužek
-školní družina
-spaní ve škole
-škola v přírodě-Příchovice
-Den Země Litomyšl
-1.ročník IZS Litomyšl
Snaha o osvojení ZŽS
Program zdravé zuby, projekt ,,Víme, jestli dobře jíme?“, beseda
o zdravém životním stylu.
Snaha o včasné rozpoznání specifické poruchy učení,
spolupráce s PPP při diagnostice specifických poruch učení
Při podezření specifické poruchy učení doporučujeme návštěvu
PPP, v případě nutnosti s PPP konzultace.
Seznamovaní dětí s ekologickou výchovou.
Třídění odpadu, pozorování přírody.
Prezentace školy na veřejnosti
Veřejné vánoční vystoupení, vánoční výstava, besídka ke Dni
matek, dodávání článků o činnosti školy do místního časopisu,
účast na soutěži Den Země v Litomyšli, zúčastnili jsme se
pasování čtenářů v litomyšlské knihovně a 1. ročníku IZS.

Jiné aktivity:
Škola je zapojena do projektu ,,Ovoce do škol“ a do programu
,,Školní mléko.“
Zúčastňujeme se také sbírky plastových víček pro nemocné děti.

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy
Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Jelikož se potýkáme s malým počtem dětí, chceme oslovit rodiče
dětí, které je posílají do MŠ v Jarošově z Litomyšle. Budeme jim
nabízet docházku do naší školy, kde při malém počtu dětí jde
individuálně pracovat s každým dítětem, být mu oporou a rádcem.
Proto také chceme pozměnit nabídku našich kroužků, které dětem
každým rokem nabízíme.
Dále se chceme zaměřit na větší propagaci naší školy na
veřejnosti, zejména v Litomyšli – příspěvky do časopisu Lilie,
Trs. Zajistit nové www stránky ve spolupráci s OÚ.
Cíle pro rok 2015– 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Propagace školy
Nová nabídka kroužků
Zapojení informační techniky do výuky
Zapojení rodičů do výuky
Výuka zajímavá a přitažlivá











Vánoční koledování
Pohádkový zápis do 1.třídy
Účast na školním karnevale
Příprava oslavy Dne matek
Příspěvky do místního zpravodaje
Vydávání vlastního časopisu Školáček
Sběr starého papíru
Pomoc při organizování Dne dětí
Aktualizace www stránek

6. Dokončit čerpání peněz z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu.
10. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce kontrola neproběhla.

Dne 20.8.2015

Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová

