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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 – 3
2.ročník – 8
3.ročník – 6
4.ročník – 5
5.ročník - 5
celkem 27 žáků
Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč
Chotěnov
Jarošov
Nová Ves

2. Zápis do 1. třídy:
Přijímacím řízením prošly celkem 3 děti.
K povinné školní docházce přijaty 3 děti. Rodiče 2 dětí zažádali
v řádném termínu o odklad, bylo jim vyhověno, jeden žák přijde
do 1.třídy po dodatečném odkladu.
Do 1.třídy ve školním roce 2012/2013 nastoupí 2 žáci.

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.
19 žáků prospěli s vyznamenáním.
Byla udělena 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy za
neplnění školních povinností. Nebyla udělena žádná snížená
známka z chování.

4.Přehled pracovníků školy
Věra Rejsová – ředitelka –30 let praxe ve školství.
Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy
Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ
Litomyšl – speciální pedagog, 14 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. (Studium dočasně
přerušila).
Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – obor vychovatelství
bakalář - 3 roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 9 let praxe ve
ŠD na ZŠ. V současné době na mateřské dovolené.

Irena Vodehnalová – učitelka pro 1.stupeň ZŠ. 18 let praxe ve
školství. Zastupuje paní Olbrichovou za mateřskou dovolenou.

Marie Záleská – uklízečka, školnice – tkadlena, 17 let praxe ve
školství.

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 15 let praxe ve
školství.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Mgr. Věra Rejsová
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Čtenářská gramotnost – klíč k úspěchu nejen při testování
žáků
• Pletení z proutí – velikonoční drobnosti
• Microsoft Office Word 2007/2010
• Stížnosti – předcházení, řešení
• Jak na nástroje interaktivních tabulí
Během celého školního roku navštěvuje kurz anglického
jazyka, během prázdnin se zúčastnila týdenního intenzivního
kurzu anglického jazyka pro středně pokročilé.
Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské
problematiky.
V tomto školním roce se zapojila do akce EU peníze školám
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dana Holomková
Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové
preventisty.
Zapojila se do projektu Vodní zdroje Chrudim – Geovědy –
vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol
v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich
regionální příslušnost.
Prodělala logopedický kurz.
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Jak na nástroje interaktivních tabulí

Během celého školního roku navštěvuje kurz anglického
jazyka, během prázdnin se zúčastnila týdenního intenzivního
kurzu anglického jazyka pro středně pokročilé.
Irena Vodehnalová
Během školního roku se s dětmi v rámci výtvarné výchovy
zapojuje do různých výtvarných soutěží.
Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
• Jak na nástroje interaktivních tabulí

Marta Částková
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
• Seminář o školním stravování – Hygienické požadavky na
prostory a provoz zařízení školního stravování, Infekční
onemocnění a Zásady racionální výživy dětí, pestrost stravy.

Marie Záleská
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce:
• Seminář o školním stravování – Hygienické požadavky na
prostory a provoz zařízení školního stravování, Infekční
onemocnění a Zásady racionální výživy dětí, pestrost stravy.

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Účast na soutěžích

Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin a živočichů – v říjnu
se konalo tradiční místní kolo této soutěže, zúčastnili se všichni
žáci naší školy.

Riskuj – žáci na naší škole soutěžili ve znalostech z přírodovědy,
vlastivědy, z prvouky a českého jazyka.
Recitační soutěž – Přehlídka dětských recitátorů 2012 se
uskutečnila na ZŠ v Litomyšli. Této soutěže se zúčastnili žáci,
kteří vyhráli školní kolo v recitační soutěži.
Dětský den Mikroregionu
spolku Mikroregion Desinka.
Budislav. Naši zástupci se
soutěžilo ve znalostech o
disciplínách.

Desinka – naše obec je členem
Tentokrát se soutěž konala v obci
umístili na 7.místě. Tradičně se
mikroregionu a ve sportovních

Bezpečnost silničního provozu a jízda zručnosti – tradiční
cyklistická soutěž na místním hřišti, kde si děti vyzkoušely svoje
dovednosti v jízdě na kole. Nedílnou součástí celého dopoledne
byly i testy z dopravní výchovy – znalost dopravních značek,
pravidel silničního provozu.

Prezentace školy
Společný výlet dětí a rodičů –po návštěvě Hurvínka na naší
škole následoval společný výlet rodičů a dětí do divadla Bolky
Polívky v Brně. Zde hrálo Divadlo Spejbla a Hurvínka z Prahy
příběh Jak Spejbl Prášil.
Vánoční prodejní výstava s koledováním – veřejnost byla
pozvána na vánoční prodejní výstavu spojenou s vystoupením
našich dětí. Děti si nejen připravily krásné vánoční výrobky, ale i
vánočně laděný program.
Dětský karneval – jako každý rok tak i letos jsme pomáhali při
organizování dětského karnevalu. Zapojujeme se do výzdoby
sálu.

Zápis do 1.třídy – rodiče s předškoláky byli pozváni na řešení
úkolů, které si pro ně připravila Sněhurka s trpaslíky. Všichni
předškoláci dostali od Sněhurky velkou jedničku.
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.
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. Získané peníze ze sběru
jsme použili na hrazení vstupného pro děti při různých akcích
během školního roku a ve škole v přírodě.
Den matek –ve spolupráci s místním Obecním úřadem jsme
uspořádali oslavu ke Dni matek. Děti zpívaly, tančily, recitovaly.
Na závěr předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Den dětí – společně s několika místními nadšenci jsme
spolupracovali na organizaci Dětského dne, tentokrát na téma
Šmoulové. Víc jak stovka dětí plnila šmoulovské úkoly.
Časopis ,,Zpravodaj“ – časopis vydává OÚ Vidlatá Seč.
Pravidelně se do něj zapojujeme. Veřejnost informujeme o
akcích, které se konají na naší škole.
Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče
informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Doplňujeme
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 2011 – 2012 se jednalo o tyto akce:
- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly.

Plavecký výcvik – všichni žáci školy mají možnost zúčastnit se
plaveckého výcviku v Plaveckém bazénu v Poličce. Žáci 3. a 4.
třídy plní plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy.
Kabaret – p.Ruda Petráš přijel do naší školy s novými loutkami,
které nás provázely jeho pořadem plným písniček, pohádek a také
soutěží.
Záchranná stanice živočichů a Ekocentrum Pasíčka – již
v loňském školním roce jsme se zapojili do projektu ,,Rozvoj
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v záchranné
stanici Pasíčka.“ Tento projekt je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu. I letos jsme měli možnost v tomto projektu
pokračovat. Navštívili jsme záchrannou stanici, kde byli žáci
seznámeni se životem volně žijících zvířat.
Návštěva Hurvínka – velká událost, přijel k nám Hurvínek.
Zástupce divadla Spejbl a Hurvínek, pan Karel Sladký, nám
vyprávěl o historii divadla, ale i všech postaviček – Spejbla,
Hurvínka, Máničky i bábinky Kateřiny.
Projektové dny – Podzimní tvoření – dvoudenní pobyt dětí ve
škole spojený s vytvářením dýňových strašidel, soutěžemi a
hraním bowlingu v Litomyšli.
Zdravé zuby – žáci se zapojili do celostátního projektu ,,Zdravé
zuby.‘‘ Nejprve si opakovali základní hygienická pravidla, potom

vyplňovali testy týkající se hygieny. Nakonec za odměnu obdrželi
diplom a slosovatelné kartičky.
Vlastní bezpečí – tisková mluvčí Policie České republiky Hana
Kaizarová přišla mezi děti, aby si s nimi povídala o pravidlech
chování – Jak se mám chovat, abych byl v bezpečí? Dávala jim
rady, jak se chovat v různých situacích, které je mohou potkat.
Vánoční výstava v knihově – každoročně námi navštěvovaná
výstava v Městské knihovně v Litomyšli. Děti si zde zdobily
perníčky, vyráběly si vánoční přání, zhlédly krásné vánoční
dekorace.
Výroba šperků – pro nás již známá paní Třísková si pro děti
připravila výrobu šperku z ovčího rouna. Vyrobený šperk děti
použily jako vánoční dárek pro maminku.
Mikulášská nadílka – Mikuláš s andělem a čertem přišel po roce
navštívit naše děti.
Návštěva MŠ Jarošov – v období před zápisem do 1.třídy děti
z MŠ navštívily naši školu, aby se s ní blíže seznámily.
Kino Sokol Litomyšl – čekání na vysvědčení jsme si zpříjemnili
zhlédnutím kreslené pohádky Kocour v botách.
Modro – bílý den – Kdo má na sobě více bílých nebo modrých
věcí? V této netradiční disciplíně jsme soutěžili jedno zimní
dopoledne.
Návštěva knihovny – ke 100.výročí narození Jiřího Trnky si pro
nás litomyšlská knihovna připravila vzdělávací program.
Městské muzeum v Poličce – navštívili jsme velikonoční
výstavu a interaktivní výstavu, týkající se středověku.
Výlet do Prahy – opět jsme využili akci Českých drah – cesta pro
školy do Prahy za snížené jízdné. Dopoledne děti navštívily

Technické muzeum. Viděly lokomotivy, balón, lodě, motorky,
kola a mnoho dalších zajímavých exponátů. V další část expozice
byla věnována vývoji tisku. Odpolední hodiny byly věnovány
procházce po Praze. Děti viděly Staroměstskou radnici, Karlův
most, Prašnou bránu, Václavské náměstí.
Kouzelnický pátek –
písniček a čarování.

vystoupení M.Koupila a J.Krejčí plné

Kabaret – pan Petráš opět na naší škole s programem her a
soutěží pro děti.
Vzdělávací koncert ZUŠ Dolní Újezd – učitelé ze ZUŠ si pro
nás připravili program sestavený z písniček a zábavnou formou
podaných informací o notách a hudebních nástrojích.
Škola v přírodě – Jedovnice – na přání rodičů se opět konal
týdenní pobyt
dětí v přírodě. Děti navštívily Sloupsko –
Šošůvské jeskyně, zámek v Boskovicích s oslavou Dětského dne,
větrný mlýn v Rudicích a brněnskou ZOO. Běhaly, sportovaly,
užívaly si pěkného počasí v přírodě.
Pasování na čtenáře – žáci 1.třídy již umí číst, proto byli
pasováni v Městské knihovně v Litomyšli na čžáci 1.třídy již umí
číst, proto byli pasováni v Městské knihovně v Litomyšli na
čtenáře. Obdrželi pěknou knížku, pamětní list a čtenářskou
průkazku.
Stavebnice Geomag – jedná se o kovové kuličky a tyčinky, které
jdou různě spojovat a vytvářet tak z nich neuvěřitelné stavby. Pro
děti velice zajímavé a zábavné.
Kino Sokol – přiblížilo se vysvědčení a my jsme zhlédli
kreslenou pohádku Lorax.
Turistický výlet – Planetární stezka v Proseči – po cestě,
vedoucí vesnicí a blízkým okolím, jsme potkávali makety všech
planet a dozvídali jsme se spoustu zajímavých informací o nich.

Divadelní vystoupení – na závěr školního roku si žáci
z dramatického kroužku připravili pro děti z Mateřské školy
v Jarošově pohádku O kráse a štěstí.

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
Naše škola si uvědomuje, že nejdůležitější obranou proti
zvyšování patologických jevů u školní mládeže, je včasná
prevence a zvyšování odolnosti dětí proti těmto jevům a
zvyšujícímu se stresu. Jelikož jsme si všichni vědomi
neustále se zvyšujícího nebezpečí zneužívání návykových
látek dětmi a mladistvými, snažíme se do této
problematiky zasvětit širokou veřejnost a hlavně rodiče.
Proto i ve školním roce 2011/2012 jsme se snažili na své
žáky kladně působit, zajišťovat jim volnočasové aktivity a
zajímat se a probírat s nimi jejich problémy.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Výchovný poradce: v případě problému navrhoval řešení při
porušování pravidel a navrhoval návštěvu odborného pracoviště a
radil žákům s jejich problémy, společně s třídním učitelem se
zaměřoval na žáky, kteří byli jakkoliv ohroženi a snažil se o jejich
nápravu. Po dohodě s třídním učitelem také navrhoval návštěvu
odborného pracoviště / PPP /.
Metodik
prevence: tvořil
minim. preventivní program.
Diskutoval pravidelně s učiteli v oblasti drogové prevence.
Sledoval a hodnotil realizaci programu.
Speciální pedagog: sledoval, zda se u žáků neobjevují poruchy
učení
nebo
chování,
popřípadě
doporučoval
návštěvu speciálních pracovišť, všechny problémy řešil s třídním
učitelem.

Ředitel školy: sledoval problémy v kontextu celé školy a
zajišťoval organizační a personální opatření ke zlepšen
vzájemného soužití ve škole. Monitoroval efektivitu prevence
sociálně patologických jevů.
CÍLE

PROGRAMU:

Prevence soc. patologických jevů u dětí v tomto školním roce se
zaměřovala na aktivity především v oblasti prevence:
•
•
•
•
•
•

Násilí a šikana
Záškoláctví
Kriminality a vandalismu
Rasismu
Syndromu zneužívaných a týraných dětí
Ohrožení mravní výchovy dětí

• Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření

METODY A FORMY:
Společně s dětmi jsme si stanovili určitá pravidla a kontrolovali
jsme jejich dodržování.
/ Školní řád, pravidla chování ve třídě i o přestávce atd./
Snažili jsme se vytvářet příznivé klima ve třídě.
/ Budování spolupráce, hry, vzájemné povzbuzování, pochvala i
kritika atd. /
Zvyšovali jsme u dětí zdravé sebevědomí.
/ Sebeuvědomování, pochvala, kladné hodnocení dobře provedené
práce atd. /
Rozvíjeli jsme u dětí schopnost vést komunikaci a umění říci ne.
/ Dramatizace, řešení modelových situací/
Podporovali jsme děti v jejich dovednostech a schopnostech.
/ Množnost dalšího vzdělávání, podporování jejich schopností,
uskutečňování soutěží, které měly vzbudit u dětí zvýšený zájem o
některou oblast/
Nabízeli jsme různé volnočasové aktivity, sportovní a kulturní
akce.
/Nabídka kroužků ve škole- výtvarný, pěvecký, včelařský,
anglický a dramatický, možnost navštěvovat náboženství a školní
družinu, která nabízí také pestrý program.
Navštívili jsme také kino Sokol v Litomyšli, pozvali jsme pana
Havla, který hraje dětem pohádky, pana Petráše s programem
zaměřeným na poznávání lidských smyslů, několikrát jsme
navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli- besedy o knížkách,
vánoční a velikonoční výstava, návštěva
Městského muzea v Poličce-interaktivní výstavy, divadelní
představení v Brně- Spejbl a Hurvínek, školní vystoupení

kouzelníka, výchovný koncert ve škole, spaní ve škole, barevný
den ve škole, vědomostní, přírodovědná a dopravní soutěž, výlet
do Prahy, plavecký výcvik v Poličce, návštěva Záchranné stanice
Pasíčka a výlety po okolí. /
Snažili jsme se, aby si osvojili naši žáci ZŽS. /Program zdravé
zuby, školení Mladý zdravotník, beseda o zdravém životním
stylu/
Zvyšovali jsme spolupráci s rodiči./ Společný výlet s rodiči do
Brna, třídní schůzky, individuální návštěvy, vánoční vystoupení a
výstava pro rodiče, besídka ke Dni matek /
Snažili jsme se včas rozpoznávat specifické poruchy učení.
Spolupracovali jsme s PPP při diagnostice specifických poruch
učení.
/ Při podezření specifické poruchy učení doporučujeme návštěvu
PPP, v případě nutnosti s PPP konzultace/
Seznamovali jsme děti s ekologickou výchovou.
/Beseda na téma ekologie, třídění odpadu, pozorování přírody
apod. /
Prezentovali jsme školu na veřejnosti.
/Veřejné vánoční vystoupení, vánoční výstava, besídka ke Dni
matek, vystoupení žáků pro MŠ Jarošov, ukázka prací ve vsi,
dodávání článků o činnosti školy do místního časopisu, do
časopisu Trs a litomyšlské Lilie./

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy
Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Cíle pro rok 2012 – 2013
1. Snažit se o výuku zajímavou a pro děti přitažlivou
2. Využívat nové interaktivní tabule při výuce

3. Neustále se vzdělávat a hledat nové inspirace pro naši práci
4. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Společný výlet rodičů a dětí
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. Připomínat zásady slušného chování a být jim příkladem
6. Pokračovat v čerpání peněz z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu. Využít finanční možnosti na
školení v oblasti matematiky, anglického jazyka a čtenářské
gramotnosti. Dále budeme vytvářet digitální učební materiály
do jednotlivých předmětů.
7. Žáci 3., 4. a 5.třídy se zapojí do programu Čtenářská
gramotnost.

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

Dne 18.8.2012

Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová
ředitelka ZŠ

