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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. a 4.třída – Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
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 – 8
2.ročník – 6
3.ročník – 5
4.ročník – 5
5.ročník - 7
celkem 31 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 přijaty 4 děti. Dvě děti, které měly
nastoupit po odkladu školní docházku, nastupují do Základní
školy v Litomyšli.
Do 1.třídy ve školním roce 2011/2012 nastoupí 4 žáci.

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

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

4.Přehled pracovníků školy
Věra Rejsová – ředitelka –29 let praxe ve školství.
Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 13 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, 8 let praxe ve
ŠD na ZŠ.
Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 16 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 14 let praxe ve
školství.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Čertovské dovádění a vánoční hudební nadílka –
problematika hudební výchovy
• FKSP a sociální fondy dle předpisů platných v roce 2010
• Microsoft Office PowerPoint 2007
• Učím (se) rád – 1. – 2.třída
• Škola? V pohodě? – nápady na výuku
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:
• Anglicky s důvtipem a tvořivě
• Microsoft Office PowerPoint 2007
• Ochrana člověka za mimořádných událostí
• Kutilské dílny – za málo peněz hodně muziky, velikonoce
• Jak cvičit, co za co? Zásobník cviků protahovacích a
posilovacích vhodných pro předškolní věk
Hana Olbrichová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin –
Barevné motivy
• Člověk a jeho svět – vyučujeme prvouku dle ŠVP ZV

• Microsoft Office PowerPoint 2007
• 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu
• Posilování a stretching pro děti

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 2011
Marie Záleská
Nezúčastnila se žádného školení.

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
V letošním roce probíhal na naší škole Projekt Les ve škole.
Během celého školního roku byly zařazovány různé úkoly do
výuky s touto tematikou.
Účast na soutěžích

Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin a živočichů –
místního kola této soutěže se zúčastnili všichni žáci naší školy.
Drakiáda – soutěž o to, který drak poletí nejdéle, proběhla na
naší škole.
Recitační soutěž – Přehlídka dětských recitátorů 2011 se
uskutečnila na ZŠ v Litomyšli. Této soutěže se zúčastnili žáci,
kteří vyhráli školní kolo v recitační soutěži.

Vítání občánků – v naší obci proběhlo vítání občánků. Děti je
přivítaly pěknou písničkou a básničkami o maminkách.
Dětský den Mikroregionu Desinka – naše obec je členem
spolku Mikroregion Desinka. Tentokrát se soutěž konala v obci
Osík. Naši zástupci se umístili na krásném 2.místě. Soutěžilo se
ve znalostech mikroregionu a sportovních disciplínách.
Jízda zručnosti – cyklistická soutěž na místním hřišti, kde si děti
vyzkoušely svoje dovednosti v jízdě na kole.

Prezentace školy
Společný výlet dětí a rodičů – zorganizovali jsme podzimní
sobotní výlet do Dinoparku a Zoo parku Vyškov.
Vánoční koledování – pro nepřízeň počasí se vánoční koledování
letos uskutečnilo v naší tělocvičně, kde jsme společně s dětmi
zazpívali rodičům a ostatním návštěvníkům vánoční koledy a
zarecitovali zimní básničky.

Zápis do 1.třídy –letos jsme pořádali zápis s názvem U Sněhurky
a sedmi trpaslíků. Ti si pro ně připravili různě těžké úkoly, které
děti společně s rodiči plnily. Na konci je čekala Sněhurka, která
děti odměnila a zapsala jim první velkou jedničku.
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.
Dětský karneval – pomáhali jsme při organizování dětského
karnevalu. Děti z širokého okolí tancovaly, soutěžily a skotačily
na karnevalu, který zorganizovalo SRPDŠ naší školy.

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.
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. Letos
byl z velké části sestaven z písní J.Uhlíře a Z.Svěráka. 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
Řemesla. Děti ze širokého okolí plnily různé řemeslnické úkoly a
za to dostávaly sladké odměny.
Časopis ,,Zpravodaj“ – časopis vydává OÚ Vidlatá Seč. Jedná
se o články týkající se naší činnosti ve škole, soutěží, výletů.
Z důvodu nepravidelného vycházení jednotlivých čísel jsme si
vytvořili vlastní ,,Školáček,“ který vychází pravidelně a rodiče
v něm informujeme o právě konaných akcí. Je vždy doplněn i
fotografiemi.

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 2010 – 2011 se jednalo o tyto akce:
- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly.

Plavecký výcvik – od září probíhal plavecký výcvik, který se
uskutečnil v Plaveckém bazénu v Poličce. Pravidelně se ho
zúčastňují všechny děti v rámci tělesné výchovy.

Smyslová revue –
smyslových soutěží

p.Ruda

Petráš

s programem

plných

Interaktivní výstava v Muzeu v Poličce - název Jak náš
pradědeček a prabábí uorodu hojnou z pole sklízeli a dlouhé
zimní večery na Horácku trávili napovídá samotný obsah
výstavy. Děti byly seznámeny s prací lidí v dávných dobách.
Další výstavou, které jsme se zúčastnily, byla výstava Papírový
svět. Vyzkoušeli jsme si výrobu ručního papíru, prohlídly jsme si
papírové výrobky a složili jsme si slona – origami.
Hlavolamy – dobrodružství na Hradě – interaktivní výstava
v Muzeu v Litomyšli. Děti řešily hlavolamy, rébusy, plnily různé
netradiční úkoly.

Duhová pohádka – podle textu Daniely Fischerové děti zhlédly
pořad, který byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů.
Měl děti inspirovat ke zdravému životnímu stylu, k nácviku
správných postojů a pozitivního sociálního chování.

Vánoční výstava v knihově – každoročně námi navštěvovaná
výstava v Městské knihovně v Litomyšli.
Mikulášská nadílka – Mikuláš s andělem a čertem přišel po roce
navštívit naše děti.
Výlet do Prahy – využili jsme akci Českých drah – cesta pro
školy do Prahy za snížené jízdné. Děti byly na Václavském

náměstí, navštívily vánoční trhy, prošly Karlův most na
Staroměstské náměstí, navštívily Národní zemědělské muzeum.
Vánoční besídka – tradičně připravovaná besídka pro děti, kde si
s dětmi povídáme o vánočních zvycích, zpíváme koledy a
rozdáváme dárky.
Bruslení v Litomyšli – v rámci tělesné výchovy jsme byli s žáky
na zimním stadionu v Litomyšli, kde se děti učily bruslit.
Návštěva MŠ Jarošov – v období před zápisem do 1.třídy děti
z MŠ navštívily naši školu, aby se s ní blíže seznámily.

Noční pobyt dětí ve škole – velice oblíbenou akcí dětí je spaní ve
škole. Pro děti měly paní učitelky připravený bohatý večerní i
následující dopolední program. Jednalo se o soutěže, čtení
pohádek, návštěvu Městské knihovny s programem ,,Děti a nová
dětská literatura.“
Výstava v Muzeu v Litomyšli - ,,Pojďte si hrát s panem
malířem Janem Zrzavým.“ – výstava se skládala z jeho
známých obrazů a interaktivních pomůcek, které svým
charakterem dané obrazy přibližovaly. Děti plnily různé úkoly
výtvarného směru, které přibližovaly jednotlivé témata obrazů.

Zelený jarní den – v rámci projektu Les ve škole proběhl na naší
škole celodenní program. Děti přišly do školy oblečeny celý
v zeleném oblečení a plnily přírodovědné úkoly. Program byl
ukončen společnou procházkou po okolí, při které jsme hledali
hlavní znaky jara.
,,Hodina zpívání – hodina zkoušení“-tak se jmenoval pořad
s textařem Jaroslavem Uhlířem. Ten děti provázel tímto pořadem.
Děti s ním zpívaly písničky a hádaly hudební hádanky.

Dopravní výchova – p.Zajíček z autoclubu ve Vysokém Mýtě
děti proškolil na naší škole v pravidlech silničního provozu
chodce a cyklisty. Prakticky si děti svoje vědomosti vyzkoušely
při jízdě na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě. Žáci 4. a 5.třídy
byli zkoušeni ze svých znalostí a obdrželi Průkaz cyklisty.
Velikonoce v knihovně – tradiční výstava v Městské knihovně
v Litomyšli. Zde se děti seznamují se způsoby zdobení vajíček a
s velikonočními tradicemi.
Výstava modelů – nejen letadel – v Lidovém domě v Litomyšli
se konala první výstava modelů. Děti si prohlédly přes 60
zajímavých exponátů.
Velikonoce i pravěk v Muzeu v Poličce – během jednoho
dopoledne jsme se zúčastnili dvou zajímavých výstav. V jedné,
která se jmenovala Od masopustního veselí k Velikonočnímu
pondělí, jsme se seznámili s tradicemi v předvelikonočního i
velikonočního období v dávných dobách i v současnosti. Na
druhé dotykové výstavě s názvem Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť, která byla doplněna výstavou Šaty dělaj
pračlověka, si mohly děti osahat pravěké zbraně, nástroje,
vyzkoušet si typické oblečení z této doby.
Pasování na čtenáře – žáci 1.třídy byli za svoje celoroční
snažení odměněni v Městské knihovně v Litomyšli. Zde byli
pasování na čtenáře. Obdrželi pěknou knížku a průkaz do této
knihovny.
Škola v přírodě – v letošním roce se uskutečnila v obci Nekoř,
která se nachází u nedaleké přehrady Pastviny. Tento pobyt jsme
měli zajištěn přes Středisko volného času Lužánky v Brně. Děti
trávily čas pobytem v přírodě, hrami a výlety do okolí. Navštívili
jsme Muzeum řemesel v Letohradě, zámek v Častolovicích,
dělostřelecko tvrz Bouda, Zemskou bránu, přehradu Pastviny.

Hraní se stavebnicí Deomag – děti měly příležitost si pohrát se
stavebnicí Deomag, která se skládá z magnetických tyček, kuliček
a barevných výplní. Dětem se podařily postavit překrásné stavby.
Výchovný koncert – ZUŠ z Dolního Újezda k nám přijela
s hudebním programem. Děti seznámila s různými hudebními
nástroji. Skladby hráli žáci a učitelé ZUŠ.
Čertova nevěsta – na závěr školního roku děti měly možnost
zhlédnout pohádku Čertova nevěsta na motivy pohádky Boženy
Němcové.
Záchranná stanice živočichů a Ekocentrum Pasíčka – zapojili
jsme se do projektu ,,Rozvoj environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v záchranné stanici Pasíčka.“ Tento projekt je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Vybrali jsme si
jeden z programů – ochrana obojživelníků. Žáci byli seznámeni
s jejich způsobem života, s praktickou ochranou živočichů. Po té
jsme měli možnost si prohlédnout záchrannou stanici.

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, dramatický kroužek a včelařství. Dále je na naší škole
nepovinný předmět 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
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Výchovný poradce pravidelně navštěvoval v Litomyšli školení
týkající se programu minimální protidrogové prevence. O obsahu
tohoto školení informoval ostatní pedagogy.

Spolupráce školy s rodinou a osvětová činnost pro rodiče
Kromě pravidelných třídních schůzek měli rodiče možnost
kdykoliv volat na školní mobil a navštívit mimo vyučování třídní
učitele svých žáků a probrat s ním prospěch i chování svého
dítěte, popřípadě prodiskutovat problémy žáka. Naše škola
pořádala také společný výlet s rodiči, vánoční zpívání pro rodiče,
a oslavu Dne matek.
Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí
Na škole mohly děti navštěvovat několik kroužků. Kroužek
výtvarných činností, anglického jazyka, dramatický kroužek,
včelařský kroužek a volitelný předmět náboženství.
Pro děti připravovali vyučující soutěže, které měly vzbudit u dětí
hlubší zájem o některé činnosti. Tak připravili pro děti
vědomostní soutěž Riskuj, přírodovědnou soutěž, různé sportovní
závody a výtvarné soutěže.

S dětmi jsme také navštívili Plavecký bazén Poličce, Zimní
stadion v Litomyšli, divadelní představení v Litomyšli, navštívili
muzeum v Litomyšli a v Poličce, české tradice měly děti možnost
poznat na výstavkách v Městské knihovně v Litomyšli, tam pro
nás také připravili besedu o dětských knížkách a jejich autorech,
která měla vzbudit u dětí zájem o četbu. Navštívili jsme kino
Sokol v Litomyšli.
Podnikli několik turistických výletů po okolí a jako završení
školního roku jsme jeli na školu v přírodě do Nekoře, která se
nachází v blízkosti přehrady Pastviny.

Zařazování preventivní strategie do vyučování
Učitelé zařazovali témata prevence do výuky prvouky, českého
jazyka, vlastivědy, přírodovědy, čtení, českého jazyka, výtvarné a
tělesné výchovy.
Především u starších dětí se zařazovala do čtení dramatická
výchova, kde se žáci názorně učili řešit různé situace, povídali si
o nich a společně hledali řešení.
Učitelé se snažili, aby si žáci uvědomovali nebezpečí drog,
alkoholu a kouření. A také aby si osvojovali zdravý životní styl a
uvědomili si, co pro člověka znamená zdraví.
Učili je také správným mezilidským vztahům, nebát se vhodně
říci svůj názor a ten také vysvětlit a zdůvodnit, vážit si přírody,
kulturních památek, odsuzovat projevy rasismu, správně
komunikovat atd.
Vhodně se vyučující snažili o zvyšování sebevědomí žáků, o
nácvik sebeúcty a také o vhodné klima ve třídě.
Dětem byly podány informace o tom, na koho a kam se mají
obrátit se svými problémy.

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy
Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Cíle pro rok 2011 – 2012 ( vycházejí ze závěrů Dotazníku pro
rodiče) :
1. Zlepšit celkovou kvalitu výuku – výuka zajímavá
2. Vzbuzovat u žáků zájem o učení, aby se do školy těšilo
3. Zlepši materiální vybavení školy
4. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti
• Vánoční výstava
• 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

5. Zvýšenou měrou dbát o slušné chování našich žáků, být jim
příkladem a vzorem – potírat projevy šikany
6. Naše škola získala z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
spolufinancovaného
z Evropského
sociálního fondu větší obnos peněz, ze kterého modernizujeme
výuku na naší škole. Byly zakoupeny nové žákovské počítače a
instalovány interaktivní tabule. To vše přispěje k zajímavější a
poutavější výuce na naší škole.
Plánujeme zakoupení interaktivních programů společně
s novými učebnicemi.

10. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI.

Dne 1.7. 2011

Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
ředitelka ZŠ

