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Vidlatá Seč

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. a 3.třída – Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
4. a 5.třída - 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 – 7
2.ročník – 6
3.ročník – 5
4.ročník – 8
5.ročník - 4
celkem 30 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 3 dětí – rodiče 3 dětí žádali
dodatečně odklad.
Do 1.třídy ve školním roce 2010/2011 nastoupí 8 žáků.
5 dětí odklad.

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
I. třída – spojeny ročníky 1. a 2.
II. třída - spojeny ročníky 3., 4. a 5.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku splnili osnovy Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání a žáci 4. a 5. ročníku splnili
osnovy vzdělávacího programu Základní škola a postupují do
dalších ročníků. Nikdo nebyl klasifikován nedostatečně.
23 žáci prospěli s vyznamenáním.
Bylo uděleno 1 napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního
učitele. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování.

4.Přehled pracovníků školy
Věra Rejsová – ředitelka –28 let praxe ve školství.
Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 12 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, 7 let praxe ve ŠD na ZŠ.
V letošním školním roce dokončila bakalářské studium obor
Vychovatelství v Olomouci.

Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 15 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 13 let praxe ve
školství.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Floristika – adventní výzdoba
• Korálky pro radost – jako šperk i dekorace
• Jak komunikovat s rodiči
• Písničky a pohyb
• Pletení z proutí
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.
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Využití papírového a plastového nádobí při práci s dětmi
• Jak komunikovat s rodiči

Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Výtvarná výchova ve školním vzdělávacím programu IV.
• Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD
• Jak komunikovat s rodiči

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 2010
Marie Záleská
Nezúčastnila se žádného školení.

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 3., 4. a 5.ročníku si vyzkoušeli
znalosti ze zeměpisu, zdravovědy, základů společenských věd atd.
Dětský den Mikroregionu Desinka – naše obec je členem
spolku Mikroregion Desinka. Tentokrát se soutěž konala v obci
Horní Újezd. Naši zástupci se umístili na krásném 4.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 dárkových věcí s tematikou koní.

Vánoční vystoupení – v předvánoční době jsme pozvali širokou
veřejnost na vystoupení našich dětí do místního kulturního domu.
Zde děti zahrály divadelní hru vánoční tematikou – Půjdem spolu
do betléma a zazpívaly koledy.
Vánoční prodejní výstava – v prostorách místného kulturního
domu proběhla současně s dětským vystoupení i vánoční prodejní
výstava. Byly zde nabízeny vánoční přání, ozdoby na stromeček,
cvícny a další drobné upomínkové předměty, které vyráběly děti
za pomoci paní učitelek.
Zápis do 1.třídy –letos jsme pořádali zápis v duchu zvířátek
pomocníčků. Jednotlivá zvířátka doprovázely předškoláky a
pomáhaly jim zvládnout jednotlivé úkoly, které si pro ně
připravily.
Dětský karneval – pomáhali jsme při organizování dětského
karnevalu. Děti z širokého okolí tancovaly, soutěžily a skotačily
na karnevalu, který zorganizovalo SRPDŠ naší školy.
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

,,Vodníci a víly.“ Děti ze širokého okolí plnily různé vodnické
úkoly a za to dostávaly sladké odměny.

Sběr starého papíru – již tradiční akce, která se koná ve
spolupráci s rodiči a sečskými obyvateli. Od letošního roku nám
sběr odváží Sběrné suroviny Letovice.

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.
Vystoupení dramatického kroužku – pro rodiče si děti
připravily pohádku O dráčkovi a Princ a Večernice

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 2009 – 2010 se jednalo o tyto akce:
- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly.
Výlet do Nových Hradů – navštívili jsme Muzeum kol na zámku
v Nových Hradech.
Vystoupení p. Havla - děti zhlédly představení O vynálezci
dětských snů.

Plavecký výcvik – každoročně se téměř všichni žáci zúčastňují
plaveckého výcviku v Poličce. Jezdíme v odpoledních hodinách,
abychom nezameškali tolik vyučovacích hodin.
Projekt na téma ,,Pohádka.“
1. Výstava ,,Jak se rodí Večerníčky“ v Muzeu v Poličce
2. Beseda s p.Polaneckou – autorka pohádkové knihy z okolí
Vidlaté Seče
3. Výstava ,,Moje nejoblíbenější kniha“
4. Spaní ve škole s pohádkovým karnevalem
5. Pohádkové soutěžení – hádanky, skládání pohádkových
puzzlí, výroba loutek.
Batikování s p.Třískovou – děti si za pomoci výtvarnice
ozdobily povlak na polštářek, který využily jako dárek na
Vánoce.
Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Pro
hodné děti měl Mikuláš připravené sladké odměny.
Pohádky Ferdy Mravence – vystoupení p.Havla v naší škole.
Vzhůru do oblak – děti zhlédly v kině Oko v Litomyšli příběh
velké lásky a touhy.
Vánoční besídka – povídání o vánočních zvycích, tradicích,
nadělování dárků kamarádům.
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.

Valentýnský karneval – diskotéka s pánskou i dámskou
volenkou, se soutěžemi, s vyhodnocením nejlepší masky a
tanečníka a tanečnici.

Divadlo ve Vysokém Mýtě – děti zhlédly pohádku Jak Krakonoš
pekařku Jířu napravil.
Doba husitská – výroba husitských zbraní s povídáním o
husitské době v rámci výuky vlastivědy.
Interaktivní výstava Heblata hudební a věci kolem aneb uši a
ten zbytek – výstava se konala v Muzeu v Litomyšli a týkala se
zvuků a ruchů kolem nás. Děti si mohly prakticky vyzkoušet, jak
se zvuk přenáší nejen vzduchem a kapalinami, ale i pevnými
látkami. Měly také možnost si zahrát na různé hudební nástroje.
Výstavu pořádal Klub Amos, který se zaměřuje právě na
interaktivní výstavy jak pro děti, tak pro dospělé. Jednalo se o
zajímavé doplnění učiva.
Projektový den – Zdravá výživa - celá škola jsme zapojeni do
projektu Ovoce do škol. Aby děti věděly, jak je zdravé jíst ovoce
a zeleninu, připravily jsme pro ně celodenní program právě na
téma Zdravá výživa. Děti získaly informace o zdravém způsobu
života, o potřebě pohybu a vitamínů. Také si připravily společně
vitamínový salát.
Velikonoce v Muzeu – dívky naší školy se zúčastnily výstavy Až
jaro zaťuká. Nejprve si s odborným výkladem prohlédly výstavu
s jarní velikonoční tematikou a potom si vyrobily velikonoční
vajíčko patchworkovou technikou – šití bez jehly.
Velikonoce v knihovně – v Městské knihovně v Litomyšli se
konala velikonoční výstava. Děti si prohlédly jarní vazby,
dekorace, drobnosti z textilu a proutí.
Divadlo ve Vysokém Mýtě – děti zhlédly představení Baví tě
Kuk a Cuk. Představení bylo plné písniček a pohybu.
Škola v přírodě – na začátku května jsme jeli na školu v přírodě
do Trhové Kmenice. Zde byl pro děti připravený bohatý program
na téma Pruhovaná plavba. Děti v družstvech soutěžily v různých

disciplínách. Učily se vzájemně si pomáhat a spolupracovat. Byl
to pro ně týden pohybu a her.
Den otevřených dveří složek IZS v Litomyšli – měli jsme
možnost navštívit Obvodní oddělení Policie, oddělené Městské
policie, Hasičský záchranný sbor a Rychlou záchrannou službu.
Všechny tyto složky vzájemně spolupracují a nám umožnili
nahlédnou na jejich pracoviště.
Pasování na čtenáře – žáci 1.třídy byli v Městské knihovně
pasováni na čtenáře. Odnesli si upomínkové předměty a čtenářský
průkaz, který jim umožňuje půjčovat si knihy v této knihovně.
Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě – žákům byl poskytnut
teoretický i praktický výcvik, jak se správně chovat na silnici jako
chodec, ale i jako cyklista.
Turistický výlet – Jarošov, Vranice, Roudná, Nové Hrady – to
byly cíle naší pěší výpravy.
Vystoupení Mirka Koupila – kytarista a zpěvák v jedné osobě
společně s kouzelníkem pobavili děti svým vystoupením.

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 šesti
kroužků, které na naší škole pracují – anglický jazyk, výtvarný
kroužek, aerobic, náboženství, dramatický kroužek a včelařství.
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 2009/2010 splnil
námi zadané úkoly:
1) Snažili jsme se využít volný čas dětí tím, že jsme jim podle
svých možností nabízeli různorodou činnost. Děti mohly
navštěvovat šest zájmových kroužků: anglický jazyk, výtvarné
činnosti, aerobic, náboženství, dramatický kroužek a včelařství.
2) Pro děti jsme pořádali několikrát za rok jednorázové akce.
Např. bruslení v Litomyšli, návštěva výstav, 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. Závažnější přestupky řešíme
společně s rodiči.
6) Po celý rok jsme pracovali na vytváření kladných hodnotových
systémů u dětí.
7) Ve vyučovacích hodinách jsme se také snažili zvyšovat zdravé
sebevědomí žáků a nácviku sebeúcty.
8) Učili jsme děti odmítat záškoláctví, návykové látky, týraní
slabších spolužáků nebo zvířat a jak čelit stresovým situacím a
negativnímu vlivu vrstevníků.

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy
Výuka bude nadále probíhat podle vzdělávacího programu
Základní škola a ŠVP
Cíle pro rok 2010 – 2011:
1. Pokračovat s výukou podle ŠVP pro základní vzdělávání
v 1., 2., 3. a 4. 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
6. Je třeba vytvořit Plán preventivní strategie a Koncepční
záměry školy na další tři následující roky.

10. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce proběhla ve dnech 2. – 4.6. 2010
inspekční činnost.
Byla zaměřena na:
1. Získání a analýza informací o vzdělávání žáků, o činnosti
základní školy, v oblastech čtenářské gramotnosti a
environmentální výchovy
2. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného základní školou
3. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího
programu základní školy a jeho souladu s právními předpisy
a rámcovým vzdělávacím programem
Inspekční zpráva je uložena ve škole. Jeden výtisk obdržel
zřizovatel školy a jeden Rada školy.

Dne 20.7. 2010

Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
ředitelka ZŠ

