qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
Výroční zpráva o činnosti
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
školy
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
Školní rok 2017 - 2018
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
Mgr.Hana Brychtová, ředitelka školy

1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
REDIZO:
IZO součástí

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 125, 517 91 Deštné v Orlických horách
Příspěvková organizace
75015919
650047087
117600563 – Mateřská škola
102390649 – Základní škola
117600482 – Školní družina
102966605 – Školní jídelna

Statutární zástupce:

Mgr. Hana Brychtová, ředitelka školy

Telefon:
Mobilní telefon:
E – mail:
Skype:
Adresa datové schránky:
WWW stránky:

+420 494 663 195
+420 739 037 237
info@zsdestne.cz
skoladestne
pazmcpk
www.zsdestne.cz

Zřizovatel školy:
Adresa zřizovatele:
IČO:
Statutární zástupce zřizovatele:
Telefon:
E- mail:
Adresa datové schránky:

Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 61, 517 91 Deštné v Orlických horách
00274844
Alena Křížová, starostka obce
+420 494 663 193
obecni.urad@destne.cz
e6zbyn6

1.1. Školská rada
Školská rada Základní školy a Mateřské školy Deštné v Orlických horách je zřízena dle
ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada je tříčlenná. Po
volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 došlo ke změně obsazení školské rady ze strany
zřizovatele. Na základě žádosti nadpoloviční většiny rodičů vyhlásil ředitel školy v listopadu
2014 doplňovací volby do rady. Po jejich ukončení se rada v novém složení ujala funkce.
Předseda školské rady – Mgr. Martin Kapucián, zástupce pedagogických pracovníků školy
Zástupce zřizovatele – Arpád Lörincz, člen obecního zastupitelstva
Zástupce rodičů – Světlana Buralová
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2. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách je příspěvkovou organizací obce
Deštné v Orlických horách. Jedná se o plně organizovanou základní školu s 9 postupnými
ročníky. Schválená kapacita základní školy je 180 žáků. K 30. 9. 2017 docházelo do základní
školy 64 žáků, individuálně se vzdělávalo 48 žáků, 1 žák se vzdělává v zahraničí. Žáci byli
rozděleni do 7 tříd. Žáci 2. a 3., 4. a 5. ročníku byli vyučováni společně ve dvou třídách, žáci
ostatních ročníků byli vyučováni v samostatných třídách. Na některé vyučovací hodiny byli
také spojeni. Spojeny byly 6.a 7. ročník a 8. a 9.ročník. Základní škola vyučovala na základě
výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu schválené zastupitelstvem obce Deštné v Orlických
horách.
Součástí základní školy je školní družina se schválenou kapacitou 50 žáků. Ve školním roce
2017 – 2018 bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny.
Do MŠ bylo k 30.9.2017 přihlášeno 20 dětí.
Stravování žáků školy, jejích zaměstnanců a dalších osob zajišťuje školní jídelna se
schválenou kapacitou 230 strávníků.
Základní škola se ve své výchovné činnosti zaměřuje zejména na důsledný a efektivní
vzdělávací proces. Tento proces chápeme jako partnerský vztah mezi vyučujícím a žákem.
Tento partnerský vztah však dle našeho názoru nemá být servilní ve smyslu poskytování úlev
z požadavků, díky kterému by škola mohla být u částí žáků respektive rodičů mnohem
populárnější. Jdeme tak trochu proti proudu, myslíme si však, že je naše cesta správná. Je po
žácích lépe požadovat výkon nyní, než jim připravit těžký přechod na střední školy
v budoucnu.
Rovněž se snažíme o prosazování pravidel ve výchově našich žáků. Toto se nám momentálně
daří jen s velkými obtížemi, protože často postrádáme podporu rodičů. V této oblasti však
nepolevujeme a své výchovné snahy nadále rozvíjíme. Pro žáky naší školy organizujeme
zájmové útvary od sportovních, přes rukodělné až po umělecké.
Pokračovali jsme v úpravě prostředí školy. Byla vymalována jídelna,cvičná kuchyňka a
ředitelna. Zakoupili jsme nový nábytek do zbývajících učeben na 1.stupni.
Sportovní aktivity našich žáků doplňujeme o vedení k zdravému životnímu stylu. Škola je
zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol, na jaře jsme se zapojili do projektu „Skutečně
zdravá škola“. Do projektu Obědy pro děti (Women for women) jsme přihlásili 7 dětí.
V novém kalendářním roce jsme naplno“rozjeli“ v rámci projektu Šablony doučování a
přípravu na vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem jednalo se o matematickou a
jazykovou gramotnost (čeština, angličtina)
Součástí naší školy je i škola mateřská. Mezi oběma „školami“ existují velmi úzké vztahy,
což přispívá k lepšímu přechodu žáků mateřské školy do školy základní. Přítomnost
nejmladších kamarádů naopak pomáhá žákům základní školy chovat se kultivovaněji.

3. Obory vzdělání
Základní škola poskytuje 9 leté denní vzdělávání oboru č. 79-01-C/01 Základní škola.
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Výuka v základní škole probíhá podle schváleného školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Šťastná škola“.
Činnost školní družiny probíhá podle schváleného školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání „Kdo si hraje, nezlobí“.
Školní družina zajišťuje aktivní trávení volného času zejména pro žáky, kteří do školy
dojíždějí ze vzdálenějších obcí. Svoji činností pomáhá školní družina naplňovat minimální
preventivní program základní školy.
4. IVT
Počítačové výukové programy používáme ve všech předmětech na obou stupních, jak
v počítačové pracovně, tak i na interaktivní tabulích v učebnách. Jsou využívány dle
probíraného učiva.
5.Jazykové vzdělání
Angličtinu vyučuje vyučující s odbornou kvalifikací v plném rozsahu od 3.ročníku. V tomto
školním roce jsme zahájili výuku angličtiny v 1. ročníku formou kroužku, do kterého byli
zapojeni všichni žáci. V MŠ měli hodinu týdně předškoláci. Němčina je vyučována bez
odborné kvalifikace v 7.,8. a 9.ročníku.
6 .Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním
roce 2017/2018 (podle zákona 563/2004 Sb.,ve znění pozdějších úprav, nejedná se o
aprobovanost)
V tomto školním roce provoz školy zajišťovalo 19 zaměstnanců, z toho 3 provozní, 3
pracovnice ŠJ a 13 pedagogických pracovníků.
Základní škola
Mgr. Hana Brychtová

ředitelka školy

M 23, Př/Vl 5

Mgr.Jana Kapuciánová

tř.uč. I.třídy

1.stupeň, Aj 1.st.

Mgr.Jana Rémišová

tř.uč. II.třídy (2.,3.roč.)

Mgr. Vlasta Pacholíková

tř.uč.III. třídy (4.,5.roč.)

1.stupeň,NSPU
M 67
I.stupeň,
Vv 69, Hv 1.st.,Vd 145

Mgr.Květuše Kočovská

tř.uč.VI.třídy

D78, Aj 2.st., Aj - MŠ

Mgr.Michaela Kollárovičová

tř.uč. VII. třídy

Př, Z, Tv 1.-9.

Mgr.Karel Šimek

tř.uč. VIII. třídy

Čj, D, Ov, Vkz, Ivt

Mgr.Martin Kapucián

tř.uč. IX. třídy

M, F, Ch, Pv,Ivt

Mgr.Hedvika Štěpová
Martina Štěpová

Nj 7.-9.ročník
asistentka pedagoga

Naďa Klárová

MŠ
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Dagmar Fiandová

MŠ

Školní družina
Eva Špryňarová

vychovatelka ŠD

Metodik ICT - Mgr. Martin Kapucián
Výchovný poradce - Mgr.Jana Kapuciánová
Metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr.Karel Šimek
Reedukace – Mgr.Jana Rémišová
Asistent pedagoga – Martina Štěpová
Na zajištění provozu školy se podíleli tito pracovníci:
školník
Martin Štěp
Martina Štěpová
Ilona Valentová
Zdeňka Nováková
Olga Zahradníková ml.

uklízečka
vedoucíŠJ,kuchařka,
pokladní
kuchařka
kuchařka, uklízečka

kvalifikace

Pedagogičtí
kvalifikovaní
pracovníci celkem pracovníci

%

nekvalifikovaní
pracovníci

%

I. stupeň

4

4

100

0

0,0

II. stupeň

5

5

100

0

0,0

vychovatelé

1

1

100

0

0,0

Asistenti pedagoga

1

1

100

0

0,0

MŠ

2

2

100

0

0,0

Celkem

13

13

100

0

0,00

7.Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili těchto seminářů, potřebných ke splnění šablon :
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Specifické vývojové poruchy učení a chování - všichni vyučující
Aktivizační a motivační činnosti k podpoře matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
p.uč.Pacholíková, p.uč.Rémišová
Nebojme se fyzikální olympiády –realizace experimentálních úloh pro ZŠ – p.uč.Kapucián
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – p.uč.Fiandová
Předčtenářská gramotnost - metody práce s dětmi v MŠ - p.uč.Klárová
Další školení a semináře:
Konference k výuce anglického jazyka (Oxford university press)
p.uč.Kapuciánová, p.uč.Kočovská
Prevence rizikových jevů – p.uč.Šimek
Hodina pohybu navíc . seminář, workshop – p.uč.Kollárovičová

8.Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení na SŠ
Do 1.ročníku bylo přijaty 3 dětí, do MŠ Deštné v O.h. docházelo pouze jedno z nich.
Ve školním roce 2017 – 18 byli všichni žáci 9. ročníku přijati .
6 žáků bylo přijato na střední školy, 3 žáci na vyučení.

9.Účast v soutěžích a na olympiádách

Během roku se žáci zúčastnili několika soutěží a olympiád. Konkrétně to byla Logická
olympiáda, Bobřík informatiky (5 úspěšných řešitelů), IT –slot, , matematická a fyzikální
olympiáda a olympiáda v Českém jazyce, Přírodovědný klokan Do krajského kola byl postup
v soutěži Mladý chemik. Žáci 3.-5.ročníku se zúčastnili přírodovědné soutěže Zemská brána.
Žáci ZŠ i děti z MŠ se, také již tradičně, zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima
dětí a opět dosáhli pěkných výsledků a umístění. Děti z MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže
„Klokánek“.

10. Sportovní soutěže a aktivity
Jako každý školní rok proběhlo několik florbalových turnajů, v Podorlické lize naši žáci
dosáhli medailových pozic. Účast na přespolním běhu v Solnici, atletický víceboj,
V zimě se uskutečnily lyžařské výcviky nejen pro žáky ZŠ, ale i pro děti z MŠ.
Děti MŠ a žáci 3. a 4. tříd se zúčastnili plaveckého výcviku, žáci 2.stupně absolvovali
kondiční plavání, včetně účasti na plavecké štafetě.
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11. Projektové dny
Do vyučování bylo opět zařazeno několik Projektových dnů, kdy se žáci celý den věnovali
jednomu zadanému tématu. Některá témata zapojila do jídelníčku i školní kuchyně. Do
projektů se zapojily i děti z MŠ. Vybrali jsme tato témata:

29.9.2017

„Skutečně zdravá škola“

25.10.2017

„Podzim“

6.12.2017

„Den se stavebnicí“

27.3.2018

„ Jaro“

30.4.2018

„Čarodějnice“ (pouze 1.st.)

22.5.2018

Retro sportovní odpoledne

12.Kulturní a vzdělávací akce
Děti z MŠ i žáci ZŠ se během roku účastnili několika akcí, které se buď konaly na půdě školy,
nebo za nimi děti a žáci vyjeli. Jednalo se o divadelní představení, školní výlety, besedy..
Cvičná evakuace proběhla 1.6.
13.Akce pro veřejnost
V říjnu se uskutečnila soutěž o nejlepšího draka „Drakiáda“. V listopadu jsme zopakovali
úspěšný „Dušičkový lampionový průvod“, kterému předcházelo strašení ve škole.
V prosinci se uskutečnily Vánoční dílny, na které navazovalo rozsvěcení vánočního stromu.
Tam tradičně vystoupili žáci ZŠ i děti z MŠ.
Zúčastnili jsme se celorepublikové akce Česko zpívá koledy, pak následovalo předvánoční
posezení v „kavárně“ školy.
Proběhla beseda o zdravé výživě, zdravých svačinách pro děti v rámci zapojení do projektu
„Skutečně zdravá škola“.

14.Další proběhlé akce:
Odpady- RECYKLOHRANÍ- zpětný odběr baterií a elektrozařízení, pravidelný sběr papíru a
víček
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V září proběhl opět adaptační pobyt pro žáky 6.a 7. ročníku na chatě Juráška v Olešnici v O.h.
Žáci 9. ročníku pro své mladší spolužáky uspořádali Mikulášskou nadílku. S nadílkou dorazili
i za žáky mateřské školy.
S lyžařskou sezonou jsme se rozloučili akcí „Karnevalová škola na sněhu“.
Mezi další tradiční akce, které se uskutečnily byl Květinový den, Školní akademie.
Předškoláci byli pasováni na prvňáčky.
V tělocvičně se všichni žáci, učitelé, rodiče a p.starostka Alena Křížová slavnostně rozloučili
s deváťáky.

15.Prevence sociálně – patologických jevů
V minulých obdobích bylo pedagogickými pracovníky školy ve spolupráci s metodikem
prevence sociálně – patologických jevů identifikováno několik problémových oblastí. Jako
nejtíživější se jeví velmi drsné chování žáků k sobě navzájem a to paradoxně u žáků 1. stupně
školy. Žáci se často chovají bezohledně, používají hrubá slova a urážky.
U části dětí zůstává škola ve svém výchovném působení zcela osamocena, neboť tito nijak
proti výše uvedeným jevům ve své výchově nepostupují.
Během školního roku nebyl zaznamenán žádný případ zneužívání návykových látek žáky.
V červnu proběhl pro žáky 2.,3.a 6.ročníku preventivní program „Hasík“.

16. Mimoškolní aktivity
V tomto školní roce škola nabízela sportovní kroužky, výtvarný kroužek, kroužek pro
dovedné ruce „šikula“, hra na flétnu „Pískání pro zdraví“. O další nabízené kroužky nebyl
zájem.

17.Akce MŠ
-návštěva v 1.třídě
- exkurze Horská služba
-výlet Kvasiny – zámek, výstava loutek
- vítání občánků
- vánoční besídka pro rodiče
- karneval
- vynášení Morany
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- Krejčík Honzík – divadlo
- recyklohraní
- besídka pro maminky
- Den dětí
- stužkování
-Školní akademie
- výlet Častolovice
- únor – březen – lyžařský výcvik
- duben – květen – plavecký výcvik
- projektové dny

18. Spolupráce s rodiči
Při škole pracuje SRPDŠ.
- třídní schůzky 2x
- pohovory s rodiči 2x
- konzultace po telefonické dohodě
- den otevřených dveří
- práce výchovné komise

19. Údaje o inspekční činnosti
V tomto školním ve škole inspekce neproběhla.
22. Hospodaření školy
K 30.6.2018 jsme na výdělečné činnosti získali 101 875,34 Kč. Ke stejnému datu jsme
z částky 2 334 600,- Kč, přislíbené od obce, vyčerpali 1 219 621,46 Kč. Zhruba tedy
50%.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 14.11.2018
Školská rada schválila dne : 20.11.2018

Vypracovala: Mgr.Hana Brychtová
ředitelka školy
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