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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 – 4 

                                       nepedagogických - 3 

  

Počet žáků: 1.ročník – 4 

                    2.ročník – 8 

                    3.ročník – 6 

                    4.ročník – 5 

  5.ročník - 3                

 

                   celkem 26  žáků 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

2. Zápis do 1. třídy: 
  
Přijímacím řízením prošli celkem 4 žáci. 

     

K povinné školní docházce byli přijati 4 žáci.  

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


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. Žák 3.třídy je vzděláván podle IVP.  

24  žáci prospěli s vyznamenáním.  

           

Nebyla udělena žádná důtka. 

 

 

Jsme zapojení do projektů: 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ II vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 

 Litomyšl – Cestou Vzájemného Porozumění 

 Litomyšl – Místní Akční Plán 

 

 

4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –38  roků  praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 
 

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ Litomyšl – 

speciální pedagog, 21 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, 17 let praxe ve ŠD na ZŠ.  

Vzdělání – studijní obor Vychovatelství v bakalářském programu 

 
 

Dana Osecká – uklízečka, pracuje zde 7. rokem. 

 

Marta Částková – vedoucí ŠJ – švadlena, 23 let praxe ve školství. 

 

 



5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

 

Mgr. Věra Rejsová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Školský zákon a novely školských předpisů 

 Praktické příklady pracovního práva ve školství 

 Komunikační dovednosti v praxi 

 Praktická asertivita 

 Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 

 Školení 1.pomoci 

 Seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence 

 Celoroční jazykový kurz angličtiny 

 Konverzace s rodilými mluvčími z různých anglicky mluvících zemí 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky. 
 

 

Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Osobnostně sociální rozvoj - workshop  

 Výchova a vzdělávání žáků se SVP 

 Pokusy s jednoduchými pomůckami 

 Školení 1.pomoci 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad pro drogové preventisty.  

 

 

Hana Olbrichová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Objevujeme svět kolem nás – Hrátky s drátky 

 Nové nápady na výuku informatiky 1.stupeň ZŠ 

 Pokročilá práce s ICT 

 Polytechnická výchova 

 Školení 1. Pomoc 

 Celoroční jazykový kurz angličtiny 

 

 

Linda Kopecká 

 Asistent pedagoga u dítěte s ADHD,ADD 



 Iva Synková 
Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen 

s absolvováním hygienického minima 

 Paní zastupuje p. Částkovou, která je dlouhodobě nemocná. 

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Tento rok byl velice ovlivněn vyhlášením mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví. Od 13.3. do 22.5. byly uzavřeny školy, proto 

došlo ke zrušení mnoha akcí, které se měly na naší škole uskutečnit. Od 

25.5.byly opět školy otevřeny, ale za mimořádných hygienických opatření. 

Proto i akce, které byly naplánovány na červen musely být zrušeny. 

 

 

Účast na soutěžích 

 

 

Přírodovědná soutěž – tradiční účast naší školy , kterou organizuje SVČ 

v Litomyšli. Naše škola se zúčastnila 2.kola v poznávání přírodnin.  

 

Recitační soutěž – sice jsme v této soutěži neobsadili přední příčky, ale 

důležité je, že se žáci zúčastnili. 

 

Švestkohraní -  nová soutěž organizovaná na statku Čejkových 

v Chotěnově. Skupiny žáků ze škol z okolí soutěžily v ovocných, 

bylinkových a  manuálních soutěží. Naše škola se umístila na 1.místě. 

 

 

Prezentace školy 

 

 

Lampiónový průvod – třetí  lampiónový průvod se uskutečnil z prostoru 

před školou, kde byly rozmístěny svíčky. Světlo z nich dokreslovalo 

podzimní atmosféru. 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. Žáci secvičili 

hru O dvanácti měsíčkách. Za odměnu nám byl zakoupen výlet do 

Hvězdárny v Hradci Králové. 

 

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 přišly 4 děti. 

 

Veřejná sbírka – každý rok spolupracujeme s Fondem Sidus – vracíme 

dětem úsměvy. Vybrané peníze za prodej dárků je určen na vybavení 

dětských zdravotních zařízení a na pomoc individuálním pacientům. 

 

Sběr starého papíru – každoroční akce pořádaná školou, do které se 

zapojují rodiče, ale i obyvatelé naší obce. Bohužel letos byla s výkupem 

špatná situace, papír byl odvezen zadarmo. 

 

Projekt ,,Čtení pomáhá“ – již pátým 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. 

 

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 2019 – 2020 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. Žáci měli 

z důvodu dotace dopravu zdarma. 

 

Vystoupení komika pana Petráše – pohádkové vystoupení spojené 

s kabaretem a soutěžemi pro žáky 

 

Keramická dílna ve školní družině – z projektu MŠMT Šablony II byla 

realizována tato dílna. Žáci si hlíny vyrobili  přívěsky na kůži a vánoční 

ozdoby. Charita v Chotovicích jim je ve své peci vypálila. 

 

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

obdarovaly, ale některé také pokáraly 

 

 

 

Muzeum Polička – z Projektu MŠMT Šablony II se konal projektový den 

mimo školu v Muzeu v Poličce. Žáci se zúčastnili výchovného programu 

Vánoce a Divadlo. 

 

Výtvarná dílna -  opět tradiční výtvarná akce s p. Třískovou. tentokrát si 

žáci vyrobili placky – brože. 

 

 

Vánoce v lese – vánoční obdarování lesních zvířátek dobrotami od žáků 

 

Návštěvy Městské knihovny v Litomyšli – pravidelné návštěvy výstav, 

ale i dětského oddělení 

 

Řemeslo má zlaté dno – interaktivní program pro žáky o současných, ale i 

zaniklých řemeslech. Program byl veden tak, aby žáci pochopili důležitost 

lidské práce, aby si jí také vážili. 

 

Prevence patologických jevů – preventivní program se zástupcem Policie 

ČR o bezpečném chování, o o kyberšikaně a kybergroomingu. 

 

Bubnování – Bubny sběrného dvora -  bubeník David Androš, který 

hraje na vše možné i nemožné  co mu přijde pod ruce. Snad vše umí 

proměnit v bicí nástroje. Žáci hráli na bubny ze sudů, hrnců… a přitom 

rytmicky deklamovali různá říkadla. 

 



Návštěva planetária v Hradci Králové – program zaměřený na 

seznámení se s vesmíre, souhvězdími, planetami.  

 

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. 

 

 

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 a okolí. 

 

7. Hodnocení poradenských služeb 

 

Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP v Ústí nad 

Orlicí a s SPC Bystré, Polička. Protidrogová prevence probíhá podle 

Minimálního preventivního programu.  

 

Žáci se mohou zapojit  do šesti kroužků, které na naší škole pracují –

výtvarný kroužek, přírodovědný kroužek, počítače, sportovní hry, 

náboženství a zpívání.  

Žáci mohou každý den chodit ihned po vyučování do školní družiny, kde si 

pro ně paní vychovatelka  připravuje různé činnosti – sportovní i  pracovní. 

Žáci ke hraní využívají celý prostor školy. Snažíme se naplnit volný čas 

dětí vhodnými činnostmi. 

 

 

 

8. Vyhodnocení preventivní strategie 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se  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, které by se stalo vhodnou prevencí a napomohlo by zvyšovat 

odolnost dětí vůči patologickým jevům. 

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. Pravidelně se zúčastňoval školení metodiků 

prevence a setkání preventistů z různých škol, kde si všichni vyměňovali 

své zkušenosti s tou problematikou.    

                   

Výchovný  poradce:  v případě problému navrhoval řešení při porušování 

pravidel, po poradě s třídním učitelem navrhoval návštěvu odborného 

pracoviště a společně s ostatními pedagogy  se zaměřoval na žáky, kteří by 

mohli být 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 2019-2020 se naše prevence soc. patologických jevů u 

dětí zaměřovala na tyto oblasti: 

  Násilí a šikana 

 Syndrom zneužívaných a týraných dětí 

 Ohrožení mravní výchovy dětí 

 Záškoláctví 

 Kriminalita a vandalismus 

 Rasismus  

 Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření 

 

METODY   A   FORMY: 

 Stanovení určitých pravidel a kontrola  jejich dodržování 

          Školní řád, pravidla chování ve třídě i o přestávce atd. 

 Vytváření příznivého klima ve třídě  

          Budování spolupráce, hry, vzájemné povzbuzování, pochvala i 

kritika atd.  

 Zvyšování  spolupráce s rodiči 



          Třídní schůzky, individuální návštěvy,  vystoupení a výstavy pro 

veřejnost  

 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. 

 Zvyšování  zdravého sebevědomí 

          Sebeuvědomování, pochvala, kladné hodnocení dobře provedené 

práce. 

 Nabízení  různých mimoškolních aktivit. 

Jedná se o činnost kroužků, školní družiny, výlety, apod 

 Snaha o osvojení  ZŽS 

          Program zdravé zuby, projekt týkající se ZŽS. 

 Snaha o  včasné rozpoznání specifické poruchy učení, 

          spolupráce  s PPP  a SPC při diagnostice specifických poruch učení 

          Při podezření  na SPU doporučujeme návštěvu PPP, SPC. 

 Seznamovaní dětí s  ekologickou výchovou. 

           Třídění odpadu, pozorování přírody. 

 Prezentace školy na veřejnosti 

          Veřejné vystoupení, výstava, dodávání článků o činnosti školy do   

           místního  časopisu.  

 Jiné aktivity: 

          Škola je zapojena do projektu ,Ovoce do škol a do programu  

          Mléko do škol. 

 

V tomto školním roce byla škola z důvodu nařízení vlády ( mimořádná 

opatření COVID 19) od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020 uzavřena, proto jsme 

letos nepořádali ani besídku ke Dni matek, ani ŠVP a nekonaly se výlety po 

okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 - 2021 

 

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 – dokončení, z důvodu 

mimořádného opatření MZ jsme požádali o prodloužení projektu. 

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

školství, mládeže a tělovýchovy – máme podanou žádost 

-Místní akční plán vzdělávání na území ORP Litomyšl II 

4. Výuka zajímavá a přitažlivá 

5. Pokud by nastala opět situace, kdy by nemohli žáci docházet do 

školy, potřebujeme zdokonalit jejich on-line výuku. 

 

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

žáky oblíbeny. 

 

 Noční pobyt ve škole 

 Vánoční koledování 

 Účast na školním karnevale 

 Příprava oslavy Dne matek 

 Pohádkový zápis do 1.třídy 

 Příspěvky do místního zpravodaje a regionálního deníku 

 Vydávání vlastního časopisu Školáček 

 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 2019 
 
 

Prostředky na platy  

 

Vyčerpáno celkem: 2 535 306,-Kč Z toho čerpáno z:  

 

Dotace KÚ:  

UZ 33353 2 295 815,-Kč (z toho 13 302,-Kč náhrady za nemoc)  

UZ 33353 OON 40 000,-Kč  

UZ 33063 42 894,-Kč (OP VVV-2)  

UZ 33063 OON 45 000,-Kč (OP VVV- 2)  

UZ 33076 68 111,-Kč  

UZ 33077 40 486,-Kč  

Obec OON 3 000,-Kč  

 

ONIV:  

Dotace UZ 33353  

Knihy, učební pomůcky: 27 462,10 Kč  

Cestovné: 1 051,-Kč  

Školení, pl.výcvik 10 770,-Kč  

Zákonné pojištění: 10 044,- Kč  

Odvod do FKSP: 45 651,-Kč  

SP: 567 750,- Kč  

ZP: 205 425,90 Kč  

 

Dotace UZ 33076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v 

odměňování pedagogických pracovníků  

Odvod do FKSP: 1 362,-Kč  

SP: 17 028,-Kč  

ZP: 6 130,-Kč  

 

Dotace UZ 33077 – Podpora financování základních škol při závádění 

změny systému finan. reg. školství  

Odvod do FKSP: 809,-Kč  

SP: 10 041,-Kč  

ZP: 3 644,-Kč  

 



Dotace UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání-2  

Cestovné: 5 487,-Kč  

Semináře: 86 612,-Kč  

Odvod do FKSP: 858,-Kč  

Zákonné pojištění: 180,-Kč  

ZP: 3 861,-Kč  

SP: 10 638,-Kč  

 

Dotace od obce  

 

Spotřeba materiálu: 226 704,86 /z toho 135 747,59 Kč za potraviny/  

Spotřeba energie + vodné: 220 244,70 Kč  

Opravy a udržování: 17 233,60,-Kč  

Cestovné: 1 452,-Kč  

Ostatní služby: 92 361,26 Kč  

Ost. nákl. z činnosti: 7 511,20 Kč  

Jiné daně a poplatky: 30,-Kč  

 

Celkem dotace UZ 33353 3 203 969,- Kč /SÚ 672  

 

Celkem dotace od obce: 150 000,-Kč /SÚ 672/  

 

Celkem dotace UZ 33063-2 195 530,-Kč /SÚ 672/  

 

Celkem dotace UZ 33076 92 631,-Kč /SÚ 672/  

 

Celkem dotace UZ 33077 54 980,-Kč /SÚ 672/  

 

Přidělená dotace UZ 33063-(2) 472 914,-Kč  

 

(náklady rok 2018: 5 672,-Kč)  

(náklady rok 2019 – 195 530,-Kč  

 

Celkem dotace /SÚ 672/ 3 697 110,-Kč 

 

 

 

Dne 31.8.2020     Věra Rejsová, ředitelka ZŠ 

 


