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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.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 – 5 

                    2.ročník – 5 

                    3.ročník – 3 

                    4.ročník – 5 

    5.ročník -  4                 

 

                   celkem 22  žáci 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

2. Zápis do 1. třídy: 
  
Přijímacím řízením prošlo celkem 8 dětí. 

Jeden žák přichází po odkladu. 

     

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


K povinné školní docházce bylo přijato 7 dětí. Zákonný zástupce 1 žáka 

požádal o odklad školní docházky. Bylo mu vyhověno. 

 

 

 

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. 

 

16 žáků prospělo s vyznamenáním.  

           

Nebyla udělena žádná důtka. 

 

 

Jsme zapojení do projektů: 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 

 Litomyšl – Cestou Vzájemného Porozumění 

 Litomyšl – Místní Akční Plán 

 

 

 

4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –36  roků  praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 

 

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ Litomyšl – 

speciální pedagog, 19 let praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 

 

Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – obor vychovatelství bakalář - 3 

roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 15 let praxe ve ŠD na ZŠ.  

Vzdělání – studijní obor Vychovatelství v bakalářském programu 



 

 

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

5. rokem. 

 

 

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 21 let praxe ve školství. 

 

 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

 

Mgr. Věra Rejsová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole 

 Žák s potřebou podpůrných opatření 

 Seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence škol 

 Rozvoj gramotnosti v české škole 

 Osobní údaje a GDPR 

 Praktická asertivita 

 GDPR srozumitelně a prakticky 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky. 

 

 

 

 

Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole 

 Osvědčilo se v hodinách matematiky 

 Učíme se společně – společné vzdělávání v pedagogické praxi II 

Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové preventisty.  

 

 

 

Hana Olbrichová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 



 Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole 

 Dobré nápady pro výuku informatiky 1.stupeň III. 

 Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK 

 

Marta Částková 
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen 

s absolvováním hygienického minima 

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

Účast na soutěžích 

 

 

Přírodovědná soutěž – úspěchem bylo, že mezi žáky z 1.třídy se umístili 

naši žáci na 1. a 2.místě, ze 2.třídy se žákyně umístila na 2.místě. Za 3.třídu 

se nejlépe umístila žákyně na 7.místě, ze 4.třídy se umístili žáci na 6. a 7. a 

žákyně z 5.třídy se umístila ve své kategorii na 6.-7.místě. 

 

Klokan –matematická soutěž, zúčastňujeme se pravidelně každý rok. Letos 

jsme výrazný úspěch nezaznamenali. 

 

Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka – v obci Morašice se 

konaly soutěže žáků z 1. a 2.stupně jednotlivých zapojených obcí. 

Tentokrát soutěžní družstvo tvořili žáci jak z 1. tak ze 2.stupně. Žáci 

z Vidlaté Seče se umístili na krásném 1.místě.  

 

 

 

Prezentace školy 

 

 

4.září 2017 – návštěva děkana fakulty managementu a informatiky 

prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D – děkan zahájil nový školní rok a 

přivezl žákům dárečky. 

Lampiónový průvod – první lampiónový průvod se uskutečnil z prostoru 

před školou, kde byly rozmístěny ozdobené dýně. Průvod šel dále kolem 

školy na hlavní silnici k rybníku. Tam si každý mohl pustit svoji svíčku 

s tajně vysloveným přáním. 

 



Rozsvícení vánočního stromečku – na začátku adventu jsme přispěli 

krátkým kulturním programem na slavnostním rozsvícení vánočního 

stromečku v naší obci. 

 

Vánoční  výstava s koledováním – Vánoční vystoupení žáků spojené 

s výstavou výrobků, které nám navodily atmosféru Vánoc. 

 

Dětský karneval – tradiční akce konaná pro veřejnost, pomáháme při 

výzdobě sálu.  

 

Zápis do 1.třídy – proběhl za pomoci zvířátek, které budoucí prvňáčky 

doprovázely při plnění úkolů. K zápisu přišlo 8 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 – každoroční akce pořádaná školou, do které se 

zapojují rodiče, ale i obyvatelé naší obce. Výtěžek jsme použili částečně na 

pobyt žáků na škole v přírodě a na dopravu na výlet  do Hradce Králové na 

Fakultu managementu a informatiky. 

 

Den matek – akce pořádaná školou a obcí. Jsou na ni pozvány všechny 

maminky, babičky, ale i tetičky, aby se přišly podívat na program od dětí. 

Ten se skládá z básniček, písniček a hrané pohádky. 

 

Den dětí –  s  místními nadšenci jsme spolupracovali při organizaci Dne 

dětí. Letos to bylo na téma – Cesta kolem světa. Této akce se zúčastnilo 

téměř 140 dětí z okolí. 

Projekt ,,Čtení pomáhá“ – již čtvrtým rokem jsme se  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. Do projektu se zapojili téměř všichni žáci 

ze 3., 4. a 5.třídy. 

 

Sběr plastových víček – zapojili jsme se do sběru víček pro postiženou  

holčičku z Dolního Újezda. 

 

Časopis ,,Zpravodaj“ – pravidelně přispíváme do obecního časopisu, kde 

obyvatele Vidlaté Seče informujeme o dění ve škole. 

 



Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče 

informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Vše 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 2017 – 2018 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. 

 

 

Spaní ve škole – tradiční školní akce, která se koná před začátkem 

podzimních prázdnin. Děti společně tvoří dýňová  strašidla a spí ve třídách 

ve spacácích. Pro většinu z nich je to úžasný zážitek. Druhý den jsme 

navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli. Tam byl pro nás připravený 

program a seznámení s novými knihami. 

 

Drakiáda – každý si létal s vlastním dráčkem na louce za školou. 

 

Titanik ve škole -  

Historička a autorka několika cestopisů Dana Šimková přijela s programem 

Medvídek z Titaniku. Žáci byli přijatelnou formou seznámeni s událostí 

potopení Titaniku. 

 

Vánoce v knihovně – návštěva vánoční výstavy v městské knihovně 

v Litomyšli s nákupem drobných dárků. 

 

Mikuláš a čert – tradiční setkání s těmito postavami, které žáky 

obdarovaly, ale některé také pokáraly 

 



Výlet do Prahy – výlet byl pro žáky 3., 4. a 5 třídy. Žáci navštívili vánoční 

trhy na Václavském náměstí. Podívali se na Čertovku, Kampu, Karlův most 

až k Pražskému orloji. 

 

Zvěřinec – minizoo – žáci byli seznámeni s těmito zvířátky – telátko, 

ovečka, poník, psi, Mohli si je pohladit a blíže se s nimi seznámit. Vše bylo 

doplněno výkladem o jejich životě a péči o ně. Na závěr si žáci vyrobili 

adventní věneček. 

 

Výtvarná dílna s p. Třískovou- výroba brože jako dárek na Vánoce pro 

svoje blízké. 

 

Vánoční besídka – vánočně laděný den s vánočními tradicemi 

nadělováním dárků. 

 

Hudební pořad M.Kubáta – varhaník  představil žákům  hudebního 

skladatele Bohuslava Martinů, poličského rodáka a jeho klavírní cyklus 

Bajky. 

 

 

Výchovný program ,,Proti šikaně“ – pan Zděněk Zavoral se zabývá 

problematikou šikany. Na toto téma byla vedena beseda se žáky. Žáci se 

učili, jak se mají zachovat v různých situacích, jak se mají bránit šikaně. 

 

Velikonoce v knihovně – opět návštěva městské knihovny, tentokrát 

s programem  - Velikonoce. 

 

Ovoce a zelenina do škol – v rámci projektu Ovoce do škol získala naše 

škola ochutnávkový koš z různými druhy ovoce a zeleniny. Vše měli 

možnost ochutnat a poznat. 

 

Mléko do škol - Také z tohoto projektu jsme získali ochutnávkový koš 

s mléčnými výrobky. Vše žáci ochutnali. 

 

Škola v přírodě – v autocampu Podháj jsme byli ubytovaní a odtud jsme 

vycházeli na turistické výlety do okolí, např. Hrubá skála, hrad Valdštejn a 

Trosky, park Šťastná země. Kochali jsem se zde krásami Českého ráje. 

 

Pasování na čtenáře – každý rok se zúčastňujeme této akce, kde žáci 

1.třídy jsou pasováni na čtenáře. Tuto akci organizuje Městská knihovna 



v Litomyšli. Žáci plní úkoly a za to získají čtenářský průkaz do knihovny a 

pěknou knížku. 

 

Hudební pořad M.Kubáta – tentokrát žákům vyprávěl o životě a díle 

hudebního skladatele A.Dvořáka. 

 

Písničky starých řemeslníků – úsměvný koncert učitelů ze Základní  

umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou, ve kterém se představilo tucet 

hudebních nástrojů. Žáci si zazpívali mnoho řemeslnických písniček.  

Bubenická dílna – D.Androš předvedl žákům výchovný program Rytmy 

sběrného dvora. Jednalo se o hudební rytmicko – bubenické vystoupení se 

zapojením všech žáků. 

 

 

Cyklistická soutěž –jedná se o jízdu zručnosti na kole. Žáci také soutěžili 

v testu znalostí z pravidel silničního provozu. 

 

Stavebnice Geomag – žáci stavěli z magnetické stavebnice. Podařilo se 

jim vytvořit nádherné stavby. 

 

 

V průběhu celého školního roku organizovala školní družina a 

přírodovědný kroužek různé výlety do okolí. Tím se žáci seznamovali  

s krásami okolní krajiny a životem lidí. Jednalo se nap. O výlety do 

Nových Hradů, Litomyšle, Nedošína a okolí. 

 

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 sedmi kroužků, které na naší škole pracují – 

anglický jazyk, výtvarný kroužek, přírodovědný kroužek, počítače, 

sportovní hry, náboženství a zpívání.  

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. 

 

 



Dále spolupracujeme se školním psychologem. 

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

Ve školním roce 2017-2018 působil na naší škole nově školní psycholog. 

Tato služba je poskytována mateřským a základním školám v rámci 

projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP 

Litomyšl“. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenský 

činnost, která není přímou součástí vzdělávací činností školy. Jedná se o 

komplexní službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze 

standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., O 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

Jak probíhá spolupráce se školním psychologem? 

Školní psycholog pracuje se žáky buď skupinově v rámci tematických 

programů, nebo individuálně na základě potřeby žáka či žádosti pedagoga 

nebo rodičů. Další spolupráce se následně odvíjí od konkrétní zakázky na 

základě souhlasu zákonných zástupců a žáka samotného.  

Všem rodičům byl na začátku školního roku předložen generální souhlas s 

činností školního psychologa ve škole, kterým souhlasí s účastí žáka na 

skupinových aktivitách zajišťovaných školním psychologem a dále s tím, 

že žák může v případě potřeby sám kontaktovat školního psychologa. V 

případě, že se vyskytne potřeba dlouhodobé spolupráce s žákem, jsou o tom 

rodiče nejdříve informování a následně poskytují individuální souhlas s 

psychologickou péčí. Tento souhlas obsahuje informaci o způsobu, směru a 

cíli práce se žákem.  

Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá dokumentace školního psychologa je 

archivována. Škola nebo zákonní zástupci si mohou vyžádat výpis z této 

dokumentace. Při všech činnostech dodržuje školní psycholog etické 

principy své profese. 

Co školní psycholog dělá? 

• poskytuje osobní konzultace a psychologické poradenství žákům s 

osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi; 

• poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům, aby 

jejich děti co nejlépe prospívali; 

• spolupracuje s pedagogy při nalézání nejvhodnějšího způsobu 

spolupráce se žáky;  

• poskytuje krizovou intervenci (pomoc při akutní nepohodě); 

• poskytuje péči žákům ohroženým školních neúspěchem, žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami a žákům s individuálním 

vzdělávacím plánem; 

• poskytuje dlouhodobou spolupráci žákům vyžadujícím zvýšenou 

podporu (výchovná, výuková i vztahová témata); 

• podílí se na kariérovém poradenství; 



• zajišťuje interaktivní programy pro podporu vztahů ve třídě; 

• podílí se primární prevenci rizikového chování; 

• podílí se na anonymním anketním šetření zjišťujícím klima školy; 

• spolupracuje s dalšími externími organizacemi a zprostředkovává 

jejich služby. 

•  

V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa? 

Žáci: 

• když vám nejde učení tak, jak byste chtěli; 

• když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit; 

• když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by 

měl; 

• když vás trápí něco osobního (např. strach z něčeho, hádka s 

kamarádem, kamarádi a vztahy na sociálních sítích, tréma atd.); 

• když se děje něco doma, co nemáte komu říct (např. hádky, konflikty 

s rodiči nebo sourozenci, rozvod atd.); 

• když se někomu z vašeho okolí děje něco, co by se mu dít nemělo 

(šikana, kyberšikana atd.); 

• když jste v akutní nepohodě a potřebovali byste si s někým promluvit 

o tom jak to zvládat (např. velký strach z testu, hádka s kamarádem, smutek 

atd.); 

• když nevíte, kam jít na střední školu; 

• když si potřebujete s někým o čemkoli popovídat. 

Rodiče: 

 když máte pocit, že to Vašemu dítěti nejde ve škole tak, jak by mělo; 

 když chcete konzultovat domácí přípravu dítěte (např. když se u 

dítěte objeví obtíže se zvládáním školních povinností a učiva); 

 když se chcete poradit o volbě střední školy; 

 když se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte; 

 když máte problematické vztahy s dítětem (např. když nedaří se 

vzájemná komunikace); 

 když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by 

nemělo (např. šikana); 

 když máte podezření na výskyt rizikového chování u Vašeho dítěte 

(např. užívání návykových látek, rizikové užívání sociálních sítí atd.) 

 když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které 

mohou mít dopad na dítě (např. rozvod, stěhování, příchod nového 

sourozence atd.); 



 když má dítě jakékoli jiné psychické obtíže (např. má z něčeho 

strach, stěžuje si na nevolnosti, i když je zdravé, je neobvykle 

zamlklé, přestane se těšit do školy nebo chodit za kamarády atd.).  

 

Ve školním roce 2017-2018 byla hlavní náplní práce školní psycholožky 

depistážní činnost ve třídách, konzultace a metodická podpora pedagogů a 

konzultace s rodiči. 

Nejčastěji řešenou problematikou byly individuální vzdělávací potřeby 

žáků, výchovné potíže, vztahy v kolektivu a motivace k učení.  

 

Statistické výstupy: 

Školní psycholožka docházela do školy na jeden den v měsíci. Celkově 

škola čerpala 20 hodin služeb školního psychologa (průměrně 2 hodiny za 

měsíc).  

 

metodické konzultace pedagogové 9 

depistáže ve třídách 7 

individuální konzultace – rodiče 1 

účast na rodičovské schůzce 1 

 

 

8. Vyhodnocení preventivní strategie 
 

        Na konci tohoto školního roku jsme provedli společně hodnocení 

celého programu. Všichni si uvědomujeme důležitost a nutnost naší snahy 

o zvýšení odolnosti vůči sociálně patologickým jevům u žáků. Na naší 

škole z tohoto důvodu působí školní metodik prevence, který se pravidelně 

zúčastňuje školení a o jeho náplni a nových poznatcích pravidelně 

informuje všechny zaměstnance školy. 

 

Ředitel školy-monitoruje efektivitu prevence sociálně patologických jevů a 

sleduje problémy v kontextu celé školy. Zajišťuje organizační a personální 

věci. 



Metodik prevence – vytváří preventivní programy, upozorňuje na 

problémy, které se mohou ve škole vyskytnout, navrhuje spolu s ostatními 

pedagogy řešení. Zúčastňuje se školení, o náplni informuje. 

Výchovný poradce – zaměřuje se s ostatními pedagogy školy na žáky, 

kteří potřebují pomoc a snaží se o vhodnou nápravu při výskytu jen 

náznaku nějakého sociálně patologického jevu. Poskytuje žákům radu, 

popř. navrhuje návštěvu odborníka. 

Školní psycholog-navštěvuje pravidelně naši školu a monitoruje chování 

žáků. Poskytuje pomoc a radu učitelům, nabízí pomoc rodičům, pokud se 

vyskytne nějaký problém, pomáhá i v oblasti prevence. 

Hlavní zaměření školy: 

 Záškoláctví 

 Rasismus a intertolerance 

 Šikana, včetně kyberšikany 

 Násilí 

 Syndrom zneužívaných a týraných dětí 

 Užívání návykových látek, alkoholu a kouření 

 Kriminalita, vandalismus 

 Ohrožení mravní výchovy dětí 

O všech těchto problémech hovoříme s dětmi ve výuce, znalosti a prevenci 

těchto jevů jsme zařadili jako učivo do našeho ŠVP. 

Řešení krizových situací se snažíme s žáky řešit pomocí dramatizace. Tím 

posilujeme také zdravé sebevědomí žáků a snažíme se také snížit jejich 

případné sklony k depresi. Učíme je spolupráci a pomoc druhému člověku. 

Na nší školu byl pozván pan Zavoral, který se zabývá problémy šikany a 

jejich prevencí. Svoji přednáškou o těchto problémech žáky velice zaujal, 

uváděl určité problémové situace a žáci se je sami snažili řešit. 

Za hlavní prevenci považujeme zajistit vhodné volnočasové aktivity pro 

děti. Proto nabízíme vhodné využití volného času dětí  a na naší škole 

pracuje: 

Výtvarný kroužek-tvoření z různých materiálů. 

Anglický jazyk-konverzace, procvičování slovní zásoby. 



Pěvecký kroužek-pěstování kladného vztahu k hudbě, pěvecká vystoupení. 

Přírodovědný kroužek-vytváření kladného vztahu k přírodě a její 

pozorování. 

Sportovní kroužek-vytváření kladného vztahu k pohybu, pohybové 

aktivity. 

Výpočetní technika-práce  na PC 

Žáci mají možnost navštěvovat hodiny náboženství a školní družinu, kde je 

pro ně připraven bohatý program. 

V rámci prevence naše škola nabízí další aktivity: 

 Jednodenní výlety do přírody 

 Návštěva kulturních akcí-divadlo, kino, výstavy, apod. 

 Podpora žáků ve sportovních aktivitách-plavecký výcvik, bruslení, 

sáňkování, bowling, apod. 

 Akce, podporující kladný vztah k přírodě- poznávání přírody v okolí. 

 Účast v soutěžích-výtvarné, přírodovědné, recitační, apod. 

 Účast v soutěžích mezi školami-Mikroregion Desinka. 

 Vztah k historii - prohlídka historických částí města Litomyšle. 

 Osvojování zdravého životního stylu-hygiena, pohybové aktivity.  

 Projekt - Mléko do škol, prodej mléčných výrobků. 

 Ochrana našeho přírodního bohatství - třídění odpadu, sběr starého 

papíru. 

 Zvyšování spolupráce školy a rodičů. 

 Prezentace školy-vánoční výstava, zpívání pro rodiče, vystoupení ke 

Dni matek, výstava prací žáků v obci. 

Završením  našich aktivit je každý rok pořádání školy v přírodě. V školním 

roce 2017/2018 jsme navštívili  Český ráj. 

Pokud je nutné, spolupracujeme s PPP při diagnostice různých poruch a 

jednotlivé případy jme konzultovali s odborníky. Naši školu pravidelně 

navštěvuje a monitoruje její činnost školní psycholožka  p. Karolína 

Šindelářová  a na vyžádání i Mgr. Haklová. 

Ze společného hodnocení vyplývá, že i v příštím roce budeme rozvíjet 

osvědčené aktivity, zkvalitňovat plánování cílů, zúčastňovat se 



pravidelného školení, snažit se zvyšovat prezentaci školy na veřejnosti a 

zvyšovat spolupráci s rodiči i širokou veřejností. 

 

 

9. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Byl vydán nová Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, který byl upraven podle školského zákona, který je platný 

k 1.9.2016. 

Jelikož se stále potýkáme s malým počtem dětí, podnikáme různé akce pro 

veřejnost. Tím se naše škola prezentuje na veřejnosti. 

 

Pravidelně aktualizujeme naše www stránky, kde všechny informujeme o 

dění ve škole.  

 

Cíle pro rok 2018 - 2019 

 

1. Propagace školy – www stránky, příspěvky do regionálních časopisů 

2. Pokračování činnosti kroužků 

3. Pokračování v projektech: 

-MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ II vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 

-Litomyšl – Cestou Vzájemného Porozumění 

4. Výuka zajímavá a přitažlivá 

 

Dále chceme pokračovat v organizování akcí, které se osvědčily a jsou 

žáky oblíbeny. 

 

 Noční pobyt ve škole 

 Vánoční koledování 

 Výlet do Prahy za památkami 

 Pohádkový zápis do 1.třídy 

 Účast na školním karnevale 

 Příprava oslavy Dne matek 

 Příspěvky do místního zpravodaje a regionálního deníku 

 Vydávání vlastního časopisu Školáček 

 Sběr starého papíru ve spolupráci s veřejností 

 Pomoc při organizování Dne dětí 

 Škola v přírodě 

 Aktualizace www stránek 



 

10. Údaje o výsledcích ČŠI 
 

V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření – rok 2017 
 

Prostředky na platy 
Vyčerpáno celkem :  1 500 847,-Kč    

Z toho čerpáno z:  

Dotace KÚ : 

UZ 33353 1 332 874,-Kč / z toho náhr.za prvních 14 dnů nemoci 5 444,-

Kč/ 

UZ 33353 OON   40 000,-Kč 

UZ 33052      32 660,-Kč  

UZ 33073         9 487,-Kč/přidělená dotace byla14 999,-Kč-z toho vratka 

činila 2096,-Kč/  

UZ 33063       16 000,-Kč 

UZ 33063 OON     16 000,-Kč                

Obec:        49 126,-Kč 

Obec OON             4 700,-Kč 

                           

ONIV: 
Dotace UZ 33353                                                

Knihy, učební pomůcky:         27 423,- Kč 

Cestovné :      1 237,-Kč                 

Školení,pl.výcvik      6 386,-Kč                                                         

Zákonné pojištění:     5 599,-Kč 

Odvod do FKSP:   26 657,-Kč 

SP:              342 893,50 Kč 

ZP:    123 882,50 Kč  

Dotace UZ 33052 

SP:         8 165,-Kč 

ZP:         2 939,-Kč 

Odvod do FKSP          653,-Kč 

 

Dotace UZ 33073 

SP:                                       2 372,-Kč 

ZP:           854,-Kč 

Odvod do FKSP:                          190,-Kč 



 

Dotace UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Cestovné:      8 439,-Kč 

Semináře,za administraci:      55 261,-Kč 

Zákonné pojištění:          68,-Kč 

Odvod do FKSP:                   320,-Kč 

SP:       4 000,-Kč 

ZP:        1 440,-Kč 

 

Dotace od obce 

Spotřeba materiálu:   186 201,27 /z toho 99 003,56 Kč za 

potraviny/ 

Spotřeba energie+vodné: 192 822,60 

Opravy a udržování:     7 634,40 

Cestovné:       2 166,-Kč    

Ostatní služby:   55 368,88 Kč 

SP:          1 250,50 Kč 

Zákonné poj.:            364,20 Kč 

Odvod do FKSP:           874,50 Kč 

Ost.nákl.z činnosti:         7 472,80 Kč  

 

Celkem dotace UZ 33353  1 906 952,-Kč /SÚ 672 

Celkem dotace UZ 33052      44 417,-Kč /SÚ 672 

Celkem dotace UZ 33073       12 903,-/SÚ 672/přidělená dotace 

byla14 999,-Kč-z toho vratka činila 2096,-Kč/  

Celkem dotace UZ 33063      101 528,-Kč / SÚ 672 rok 2017/ 

Celkem dotace od obce:       600 000,-Kč/SÚ 672/ 

 

Přidělená dotace UZ 33063 celkem:  230 280,-Kč  

Nevyčerpaná dotace ve výši 126 756,-Kč byla převedena do rezervního 

fondu. 

(náklady rok 2016: 1996,-Kč) 

(náklady rok 2017:  101 528,-Kč 

                                               

Celkem dotace /SÚ 672/     2 665 800,-Kč 

 

Dne 27.8.2018       Věra Rejsová 

         ředitelka ZŠ 


