
 

 

 

 

 VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 

 

 

2013 - 2014 

 

 

 

 

 Základní škola 

 

 

 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., 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 – 4 

                    2.ročník – 2 

                    3.ročník – 2 

                    4.ročník – 7 

    5.ročník -  6                  

 

                   celkem 21 žák 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

mailto:zs.vidlatasec@seznam.cz
http://www.zsvidlatasec.wz.cz/


2. Zápis do 1. třídy: 
  

Přijímacím řízením prošlo celkem 5 děti. 

     

K povinné školní docházce přijato 5 dětí. Nikdo nezažádal o 

odklad, 2 děti nastoupí po loňském řádném odkladu. 

Do 1.třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupí 5 žáků.   

 

 

 

 

 

 

3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
I. třída – spojeny  ročníky    1. a 4. 

II. třída -  spojeny ročníky   2., 3. a 5. 

 

 

Všichni žáci splnili osnovy Školního  vzdělávacího  programu  

pro základní vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo 

nebyl klasifikován nedostatečně. 

 

15  žáků prospělo s vyznamenáním.  

           

Nebyla udělena žádná důtka 

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu  ZŠ TGM 

Litomyšl. Během školního roku navštívil naší školu celkem 4 krát 

p. Pachl – rodilý mluvčí, který vyučoval žáky ve 4. a 5.třídě 

anglickému jazyku. V příštím školním roce bude tato výuka 

pokračovat. 

 
  

 

 



4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –32  roky  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. 

(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.  20 let praxe ve 

školství. Zastupuje paní Olbrichovou  za mateřskou dovolenou. 

 

 

Dana Osecká – uklízečka, nastoupila 1.1.2013 za p. Záleskou. 

 

 

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 17 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 

 Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince. 

 Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve 

školství 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky. 

 
 

 
 

 

Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové 

preventisty.  

 

 

Irena Vodehnalová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Psychomotorické hry 

 Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ  a na 1.st.ZŠ 

 

 

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 – naše obec  je členem 

spolku Mikroregion Desinka. Tentokrát se soutěž konala v obci  

Dolní Újezd. Naši žáci se umístili na pěkném 3.místě.. 

 

 

 

Prezentace školy 
 

 

 

Vánoční  výstava s koledováním – ve vánočně vyzdobené 

tělocvičně se konala výstava a vánoční vystoupení pro rodiče a 

veřejnost. Děti zazpívaly koledy, zahrály vánoční pohádku. 

Návštěvníci si mohli také prohlédnout vánočně zaměřené výrobky 

školních dětí. 

 

Dětský karneval – tradiční akce konaná pro veřejnost, 

pomáháme při výzdobě sálu. 

 

Zápis do 1.třídy – Sněhurka s  trpaslíky přivítala budoucí 

prvňáčky a připravila si pro ně zajímavé úkoly. Pokud se jim vše 

podařilo, dostali od nás drobné dárky. A od Sněhurky velkou 

jedničku. K zápisu se dostavilo 5 dětí. 

 

 

 



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 za účast dětí na kulturních akcí na 

konci školního roku. 

 

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. 

 

Den dětí –  s  místními nadšenci jsme spolupracovali při 

organizaci Dne dětí. Letos jsme si připomněli 10 let konání 

Dětských dnů ve Vidlaté Seči. Na 90 dětí z okolí se zúčastnilo 

jednotlivých soutěží. 

 

Časopis ,,Zpravodaj“ –  pokud místní obecní úřad vydá, 

přispíváme zprávami 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. 

 



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. 

 

 

Projektové dny – Volně žijící zvířata – dvoudenní pobyt dětí ve 

škole spojený s vytvářením dýňových strašidel, plněním úkolů 

tematicky zaměřených na volně žijící zvířata a ukončený 

návštěvou Záchranné stanice Pasíčka. Tam žáci absolvovali 

výukový program ,,Co dělat, když.“ 

 

Autorské čtení pohádek – autorka pohádkové knihy Sejdeme se 

ve škole aneb vyprávění babičky Elišky  Eliška Polanecká četla 

našim žákům ze své nové knihy. 

 

Návštěva knihovny v Litomyšli – beseda o ilustrátorce dětských 

knih Heleně Zmatlíkové, která by oslavila 90. narozeniny. 

 

Beseda s tiskovou mluvčí městské policie -  beseda o 

bezpečném chování na silnici, znalost dopravních značek a situací 

na křižovatkách. 

 

Vánoční výstava v knihově – vánočně vyzdobená knihovna 

přivítala naše žáky, kteří zde obdivovali krásné vánoční dekorace 

a drobné vánoční dárečky, které si mohli koupit pro svoje blízké. 

 



Planeta Země  - Madagaskar – příběhy dávné Lumurie – Žáci 

4. a 5.třídy se zúčastnili promítání přírodovědného filmu o 

Madagaskaru. Velice zajímavé a poučné. 

 

Výtvarné dílny   

- výroba zrcátek s vlastnoručně nakresleným obrázkem s paní 

Třískovou. 

-  smaltování šperků  s manželi Michalicovými. 
 

Mikulášská nadílka – každoroční návštěva Mikuláše a čerta s 

nadílkou 

 

Vánoční besídka – tradiční vánoční zpívání a nadělování dárků, 

připomenutí vánočních tradic. 

 

Zdravá pětka – nadační fond Albert pořádá pro děti vzdělávací 

program Zdravá pětka, zaměřený na zdravou výživu.  Žáci si 

povídali o správné zdravé  výživě, ale nakonec si  i  vyrobili 

ovocné špízy, které pak společně snědli. 

 

Pes – přítel člověka - Jak se starat o pejska, jak se k němu 

chovat, jak se zachovat, když potkáme cizího psa a mnoho dalších 

zajímavých informací jsme se dozvěděli z praktické ukázky 

výcviku a péče o pejska. 

 

Tonda – obal na cestách -  to je název programu, který žáky 

informoval o recyklaci odpadů, o skládkách, o třídících linkách. 

Nakonec žáci prošli zkouškou – kam a jak třídit jednotlivý odpad. 

 

Bruslení v Litomyšli – v rámci tělesné výchovy děti jezdily na 

ledovou plochu na stadion v Litomyšli, kde se zdokonalovaly v 

bruslení. 

 

Naše písnička aneb postavím si domeček – Hudební divadlo  

Michaely Novozámecké za doprovodu  sboru Bonifantes 

z Pardubic  hravou formou seznámilo žáky  se základy hudební 

nauky. 

 



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 

 
Všichni  si uvědomujeme, že nejdůležitější obranou proti 

zvyšování patologických jevů u dětí, je včasná prevence a také 

postupné zvyšování odolnosti dětí proti těmto jevům a neustále se 

zvyšujícím nárokům, které jsou na děti kladeny. 

Ve školním roce 2013/2014 jsme se proto 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. 

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. Společně s ostatními pedagogy  

se zaměřoval na žáky, kteří byli 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 2013-2014 se naše prevence soc. patologických 

jevů u dětí zaměřovala na tyto oblasti: 

 

  

 Záškoláctví 

 Kriminality a vandalismu 

 Rasismu  

 Násilí a šikana 

 Syndromu zneužívaných a týraných dětí 

 Ohrožení mravní výchovy dětí 

 Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření 

 

 

METODY   A   FORMY: 

Vytváření příznivého klima ve třídě. 

/ Budování spolupráce, hry, vzájemné povzbuzování, pochvala i 

kritika atd. / 

 



 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. 

/Nabídka kroužků ve škole- výtvarný, pěvecký,  anglický a 

dramatický, možnost navštěvovat náboženství a školní družinu, 

která nabízí různorodou činnost podle zájmů a zálib dětí. Děti 

jezdí na plavecký výcvik do Poličky. Alespoň jednou za rok také 

navštívíme v Poličce muzeum. 

Podnikli jsme návštěvu Litomyšle, kde  pravidelně navštěvujeme 

místní knihovnu, která pořádá prodejní výstavu na Vánoce a na 

Velikonoce, ve škole jsme uvítali  návštěvu Nadačního fondu 

Albert, v rámci kterého nám paní lektorka připravila bohatý 

program týkající se zdravého stravování. Spali jsme ve škole, 

navštívil nás zde také čert s Mikulášem. Vyráběli jsme jako každý 

rok také vánoční dárek- ozdobné zrcátko, měli jsme vánoční 

pečení cukroví, V rámci projektu Planeta Země jsme navštívili 

kino Sokol, kde byla beseda a promítání filmu s názvem 

Tajemství Madagaskaru,  několikrát jsme byli na Zimním 

stadionu Litomyšl bruslit, navštívila nás Dáda a Mirek Koupilovi 

s hudebním představením,  první třída se zúčastnila v litomyšlské 

knihovně Pasování čtenářů, připravili jsme pro rodiče a veřejnost 

vánoční vystoupení a vystoupení ke Dni matek, v Příchovcích 

v Jizerských horách jsme byli již na desáté  škole v přírodě, kde 

jsme podnikali různé výlety, Navštívila nás paní se stavebnicemi 

GEOMAG,  navštívili jsme kino Sokol, navštívila nás paní, které 

sebou měla čtyřnohého kamaráda a ukázala nám jeho výcvik, 



navštívili jsme záchrannou stanici Pasíčka, podnikli jsme výlet po 

okolí atd. / 

 

Snaha  o osvojení  ZŽS. 

/ Program zdravé zuby, Nadační fond Albert Zdravá pětka, beseda 

o zdravém životním stylu/ 

 

Zvyšování  spolupráce s rodiči. 

/ Třídní schůzky, individuální návštěvy, vánoční vystoupení a 

malá vánoční výstava  pro rodiče, besídka ke Dni matek /  

 

 

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. 

/Beseda na téma ekologie, třídění odpadu, pozorování přírody 

apod.  Návštěva lektora s ekologickým programem Tonda Obal / 

 

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. Zde jsme získali v silné 

konkurenci  krásné  třetí místo./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. 

Cíle pro rok 2014 – 2015  

1. Snažit se o výuku zajímavou a pro děti přitažlivou 

2. Využívání  internetu, interaktivních tabulí při výuce 

3. Neustále se vzdělávat a hledat nové inspirace pro naši práci 

4. Zdokonalit jazykové dovednosti učitelů cizího jazyka 

5. Pokračovat v propagaci školy na veřejnosti 

6. Pokračovat v zapojení do projektu – Výuka AJ  rodilým 

mluvčím 

 

 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 

 

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 18.8.2014                         Zpracovala: Mgr. Věra Rejsová         


