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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. a 2. 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 – 6 
                    2.ročník – 5 
                    3.ročník – 8 
                    4.ročník – 4 
    5.ročník -  7                  
 
                   celkem  30 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 7 dětí – 5 dětí žádalo 
dodatečně odklad.  
Do 1.třídy ve školním roce 2009/2010 nastoupí 7 žáků.   
5 dětí odklad, 1 dítě přijato dodatečně ze zápisu z Vysokého 
Mýta.  
  
 
 
 

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

I. třída – spojeny  ročníky    1. a 2. 
II. třída -  spojeny ročníky   3., 4. a 5. 
 
 
Žáci 1. a 2. ročníku splnili osnovy Školního  vzdělávacího  
programu  pro základní vzdělávání a žáci 3., 4. a 5. ročníku  
splnili osnovy vzdělávacího programu Základní škola a postupují 
do dalších ročníků. Nikdo nebyl klasifikován nedostatečně. 
 
21  žák  prospěl s vyznamenáním. 
           
Nebyla udělena žádná snížená známka z chování ani třídní a 
ředitelská důtka. 
 
 
Ve 5. 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). Přetrvávaly 
problémy v matematice – slovní úlohy a geometrie. Na 



doporučení PPP ve Svitavách bude pokračovat výuka  na  ZŠ 
Morašicev 6. třídě opět za pomoci asistentky. 
 
  
4.Přehled pracovníků školy 
 
Věra Rejsová – ředitelka –27 let praxe ve školství. 
 
Vzdělání – učitelství pro 1.stupeň základní školy 
 
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ 
Litomyšl – speciální pedagog, 11 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, 6 let praxe ve ŠD na ZŠ. 
V současné době si doplňuje vzdělání vychovatelky dálkovým 
studiem v Olomouci. 
  
 
Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 14 let praxe ve 
školství. 
 
 
Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 13 let praxe ve 
školství. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
 

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

• Bakaláři – školní matrika 
• Školní nekázeň a její řešení 
 
Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 
problematiky. 
Zapojuje se do vyhlašovaných grantů Pardubického kraje a 
města Litomyšl. 
 

 
 
 
 

Dana Holomková 
Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové 
preventisty. 
 
 
 
 

Hana Olbrichová 
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

• Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání – nejčastější 
příčiny problémů 

• Výtvarná výchova ve vzdělávacím programu 
• Kutilské dílny – Den matek 

 
 
 

Marta Částková 
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

• Seminář o školním stravování – hygienické předpisy, 
dodržování paragrafového znění právních předpisů pro 
školní stravování, vnitřní audit pro rok 2009 

 



Marie Záleská 
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

•  Seminář o školním stravování – hygienické předpisy, 
dodržování paragrafového znění právních předpisů pro 
školní stravování, vnitřní audit pro rok 2009 

 
 

 
 

 
6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 
 
 
Účast na soutěžích 
 
Soutěž o nejkrásnější list – v období podzimu se konalo místní 
kolo o nejhezčí nalezený list  
 
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 
vlastivědy, přírodovědy a všeobecných znalostí 
 
Recitační soutěž – nejprve na ZŠ proběhlo školní kolo a pak 
následovala recitační soutěž v Litomyšli – ,,Přehlídka dětských 
recitátorů 2009,“ kam postoupili naši nejlepší recitátoři. Dva žáci 
z naší školy postoupili do okresního kola. 
 

Dětský den  Mikroregionu Desinka – naše obec  je členem 
spolku Mikroregion Desinka. Tentokrát se soutěž konala v obci  
Chotěnov. Naši zástupci se umístili na 12.místě. 
 
Sportovní den v Morašicích -  každoroční sportovní soutěžení 
mezi ZŠ Makov, ZŠ Morašice a ZŠ Vidlatá Seč. Naši zástupci se 
v některých disciplínách umístili jak na 1., 2. i 3.místě. 



Prezentace školy 
 
Veřejná sbírka – spolupracujeme s občanským sdružením CPK – 
CHRPA, které se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v  
celé  České republice. Na naší škole proběhla veřejná sbírka 
formou prodeje pohlednic a záložek.  
 
 
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.  
 
Zápis do 1.třídy – tak jako v loňském roce jsme pořádali zápis 
v duchu  pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Tyto postavičky 
provázely předškoláky a pomáhaly jim zvládnout jednotlivé 
úkoly, které si pro ně Sněhurka připravila. 
 
Dětský karneval – pomáhali jsme při organizování  dětského 
karnevalu. Děti z širokého okolí tancovaly, soutěžily a skotačily 
na karnevalu, který zorganizovalo SRPDŠ naší školy. 
 
Spolupráce s místními hasiči – sbor místních hasičů 
spolupracuje ochotně s naší školou. Pro děti si připravili návštěvu 
v místní hasičské zbrojnici, ukázali dětem důležité pomůcky pro 
hasiče, stříkačky, hasičské auto. Na závěr byla i ukázka hašení a 
ukázka použití hasicího auta. 
 
Den matek – tradiční akcí jsme oslavili Den matek. V místním 
kulturním domě jsme předvedli předem připravený kulturní 
program, který se skládal z básniček, písniček a tanečků. Od dětí 
dostaly maminky, babičky i tetičky pěkná přáníčka.  
 
Den dětí – společně s několika místními nadšenci jsme 
spolupracovali na organizaci Dětského dne, tentokrát na téma 
Indiáni.  Akce se tentokrát zúčastnil  rekordní počet soutěžících. 
Ti plnili úkoly s indiánskou tematikou. 
 



 
Sběr starého papíru – již tradiční akce, která se koná ve 
spolupráci s rodiči a sečskými obyvateli.  V letošním roce byla 
tato akce poznamenána celosvětovou krizí. Nasbíraný papír jsme 
prodali, ale tím skončila naše spolupráce s p. Šachem ze Svitav. 
Tam sběrna papíru končí. Doufáme, že se zlepší situace na trhu a 
my budeme moci v příštím školním roce opět účelně třídit starý 
papír. 
 
 
Časopis ,,Zpravodaj“ – časopis vydává OÚ Vidlatá Seč, vychází 
čtvrtletně a naši žáci i učitelé do něho pravidelně přispívají. Jedná 
se o články týkající se naší činnosti ve škole, soutěží, výletů. 
 
 
 
 
 
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 2008 – 2009 se jednalo o tyto akce: 
 

- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly. 
 

Plavecký výcvik – každoročně se téměř všichni žáci zúčastňují 
plaveckého výcviku v Poličce. Jezdíme v odpoledních hodinách, 
abychom nezameškali tolik vyučovacích hodin. 
 



Návštěva zimního stadionu – pro nedostatek ledové plochy ve 
Vidlaté Seči  zajíždíme s dětmi do Litomyšle na zimní stadion. 
Zde si děti zkouší svoje bruslařské dovednosti.  
 
Vánoční výstava v knihovně – tradiční výstava v knihovně 
v Litomyšli v předvánočním období. Děti zhlédly drátkování, 
výrobu vánočních věnců a ozdob, zdobení perníčků. Samy si 
vyzkoušely výrobu prstýnku z kůže a drátku. 
 
Čertovský bowling – návštěva sportovní haly v Litomyšli. Děti si 
zahrály bowling. 
 
Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Pro 
hodné děti měl Mikuláš připravené sladké odměny. 
 
Vánoční besídka – povídání o vánočních zvycích, tradicích, 
nadělování dárků kamarádům. 
 
Koncert ve Smetanově domě v Litomyšli – v předvánočním 
čase jsme se zúčastnili koncertu Tomáše Nováka – syna Pavla 
Nováka, který se z důvodu  nemoci nemohl koncertu zúčastnit. 
Děti si společně se zpěvákem zazpívali písničky Pavla Nováka, 
které zpíváme v hodinách Hudební výchovy. 
 
Den plyšových hraček – děti si mohly přinést do školy svoji 
oblíbenou plyšovou hračku. Tu pak učily matematiku a český 
jazyk. Hračky jsem využili při dramatizaci pohádky. 
 
Beseda s příslušníky Policie ČR -  na naší škole se uskutečnila 
beseda s prap.Boštíkem a prap. Fenglem.  Ti si povídali s dětmi o 
jednotlivých nebezpečí, které na děti čekají, se kterými se mohou 
setkat doma, ve škole i na hřištích.  
 
RAMA hlídka – Máte svačinu od maminky? Pokud ano, děti 
dostaly malý dárek od firmy Rama, která k nám vyslala hlídku. 
Ta vše zkontrolovala a děti obdarovala. 
 



Valentýnská diskotéka – taneční odpoledne bylo plné tance a  
soutěží,  nejlepší tanečníci byli odměněni. 
 
Kouzelník v naší škole -  kouzelník Jiří Krejčí z Lubné předváděl 
dětem různá kouzla a muzikant Mirek Koupil vše doprovázel 
zpěvem a  hrou na kytaru.  
 
Velikonoce – noční pobyt ve škole a projektový den na téma 
Velikonoce.  Po ranním probuzení a nutné snídani děti celý den 
pracovaly. Nejprve si povídaly o velikonočních zvycích, později 
si vyrobily velikonoční slepičku. Celý projekt byl završen 
návštěvou v knihovně v Litomyšli, kde probíhala velikonoční 
výstava. Zde si děti prohlédly vajíčka zdobená různými 
technikami a nakoupily si drobné dárky.  
 
Zvířecí cirkus – návštěva minicirkusu se zvířátky Zdeňka a 
Marie Paldusových. Děti zhlédly vystoupení pejsků, seznámily se 
se životem malé opičky Žofinky. 
 
Varhanní koncert – varhaník Martin Kubát nám v litomyšlském 
kostele vyprávěl o varhanách  a také nám na ně krásně zahrál. 
 
Povídání s p. Poslaneckou – místní rodačka sepsala Knihu 
pohádek z prostředí Vidlatá Seče. Na naší škole dětem z této 
knihy četla a povídala si s nimi o pohádkách. 
 
Výlet na Kunětickou horu a do Hvězdárny – na Kunětické hoře 
jsme se zúčastnili programu, který byl tématicky zaměřen na 
historii. Dějově jsme byli přeneseni  do doby Karla IV. Hlavní 
postava – Karel IV., nám vyprávěl o svém životě. Po představení 
jsme si prohlédli hrad na Kunětické hoře a odjeli do Hradce 
Králové do Hvězdárny. Tam byly pro děti připraveny výukové 
programy. Pro mladší žáky povídání o vesmíru formou pohádky a 
pro žáky starší povídání o vesmíru, sluneční soustavě a o 
hvězdách. 
 
Kino Sokol v Litomyšli – v tomto školním roce jsme zhlédly dvě 
pohádky – Vesmírní opičáci a Peklo s princeznou. 



 
Muzeum v Litomyšli – děti zhlédly výstavu hraček – Něco pro 
kluky – Auta a autíčka  a Něco pro holky – Panny a panenky. 
Součástí výstavy byla i herna, kde si děti mohly hrát. 
  
 
Škola v přírodě v Příchovcích v Jizerských horách – již 5. 
rokem pořádáme s dětmi pobyt ve škole v přírodě. Letos jsme byli  
opět na přání většiny dětí a rodičů  v Příchovcích v Jizerských 
horách.   
Zde byl pro děti připravený bohatý sportovní a turistický 
program. Děti navštívily lanové centrum v Křinicích, 
přírodovědné a vojenské muzeum ve Smržovce, sklárnu a 
Hornické muzeum v Harrachově, Bozkovské  krápníkové jeskyně 
a další zajímavosti tohoto kraje. 
 
 
7. Hodnocení poradenských služeb 
 
Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP ve 
Svitavách. Protidrogová prevence probíhá podle Minimálního 
preventivního programu. Dětem nabízíme se zapojit do čtyř 
kroužků, které na naší škole pracují – anglický jazyk, výtvarný 
kroužek, aerobic, náboženství. Tím se snažíme naplňovat volný 
čas dětí. Každý den v odpoledních hodinách je otevřena Školní 
družina, kde také děti mohou trávit svůj volný čas.   
 
 

8.Vyhodnocení preventivní strategie 
 
Na začátku školního roku škola vypracovává Minimální 
protidrogový program. Jeho hodnocení se provede vždy na konci 
školního roku. Toto vyhodnocení se týká akcí a aktivit během 
celého školního roku. 
 
 



Minimální protidrogový program pro školní rok 2008/2009 splnil 
námi zadané úkoly:  
 
1) Snažili jsme se využít volný čas dětí tím, že jsme jim podle 
svých možností nabízeli různorodou činnost. Děti mohli 
navštěvovat tři zájmové kroužky: anglický jazyk, výtvarné 
činnosti a aerobic. 
  
2) Pro děti jsme pořádali několikrát za rok jednorázové akce. 
Např. bruslení v Litomyšli, bowling, turistika, výlety a škola 
v přírodě. 
 
3) Snažili jsme se modelovými situacemi, besedami a vhodným 
zapojením témat předcházet patologickým jevům v oblasti 
užívání návykových látek. 
 
4) Po celý školní rok jsme se snažili vytvářet kladné 
psychosociální klima ve třídách. 
 
5) Snažili jsme se předcházet vážným kázeňským přestupkům. 
Menší prohřešky proti Školnímu řádu školy jsme podle posouzení 
řešili společně nebo individuálně. 
 
6) Po celý rok jsme pracovali na vytváření kladných hodnotových 
systémů u dětí. 
 
7) Podporovali jsme žáky v jejich dovednostech a schopnostech, 
rozvoji schopností diskuze, komunikace, umění říci ne a 
poznávání základů etiky. 
 
8) Ve vyučovacích hodinách jsme se také snažili zvyšovat zdravé 
sebevědomí žáků a nácviku sebeúcty. 
 
9) Učili jsme děti odmítat záškoláctví, návykové látky, týraní 
slabších spolužáků nebo zvířat a jak čelit stresovým situacím a 
negativnímu vlivu vrstevníků.  
 



10) Vyučovali jsme ekologickou výchovu a snažili jsme se 
různými soutěžemi a správným chováním žáků o dobrou 
prezentaci školy.  
 
 

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 
Výuka bude nadále probíhat podle vzdělávacího programu 
Základní škola a ŠVP 
Cíle pro rok 2009 – 2010: 
     1. Pokračovat s výukou podle ŠVP pro základní vzdělávání 
          v 1., 2.  a ve 3.třídě 
     2. Získat finanční prostředky na mimoškolní aktivity – granty, 
         sponzorské dary 
     3. Získávat nové informace z různých školení 
     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 – potírat projevy šikany 
 
 

10. Údaje o výsledcích ČŠI 
 
V letošním školním roce  neproběhla žádná kontrola.  
 
 
Dne 13.7. 2009                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová 
                                                                              ředitelka ZŠ 


