ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DUBICKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy za školní rok 2004 - 2005
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a) základní údaje o škole
název školy : Základní škola Dubicko, okres Šumperk
adresa : Základní škola Dubicko, Zábřežská 143, 789 72 Dubicko
tel / fax : 583449129
IČO : 70934983
e-mail : zs@dubicko.cz
zřizovatel : obec Dubicko
ředitelka školy : Mgr. Věra Braná
zástupkyně ředitelky : Mgr. Věra Sobotíková
školská rada : zatím není zřízena
součásti školy : školní družina, školní jídelna, mateřská škola
ZŠ Dubicko je plně organizovanou školou s 1. a 2.stupněm, od 1.1.2002 samostatným
právním subjektem . V tomto školním roce ji navštěvovalo 174 žáků v 1.-9.ročníku po jedné
třídě. Průměrný počet žáků na třídu byl 19,33.
Součástí školy je 1 oddělení školní družiny, školní jídelna a mateřská škola s 43 dětmi. Na 2.
stupeň ZŠ dojíždějí žáci z Bohuslavic, Hrabové, Lukavice a Police. Do samostatných ročníků
dojížděli i někteří žáci z okolních malotřídek.Od 1.9.2002 zajišťuje naše ŠJ stravování i pro
ZŠ Bohuslavice.
Výuku na škole v tomto školním roce zajišťovalo 12 stálých pedagogických pracovníků na
plný úvazek , 3 na částečný úvazek a 1 vychovatelka. Nepedagogických pracovníků je 8.
V oddělení MŠ pracují 3 pedagogické pracovnice a 1 nepedagogická.
Počty žáků :
roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

celkem
13
12
11
26
17
29
19
21
26
174

hoši
7
5
4
16
11
19
7
9
14
92

dívky
6
7
7
10
6
10
12
12
12
82

Do školní družiny bylo přihlášeno 30 dětí, z nichž 7 pobývalo do konce polední přestávky.
Ve školní jídelně se stravovalo 255 strávníků, z toho 56 dětí z MŠ Dubicko a 12 dětí z MŠ
Bohuslavice, dále 105 dětí ze ZŠ Dubicko a 10 ze ZŠ Bohuslavice, 26 zaměstnanců ZŠ
Dubicko, 5 zaměstnanců ZŠ Bohuslavice a 41 cizích strávníků.
Rada školy není při škole zřízena. Rodiče jsou sdruženi v subjektu „Unie rodičů ČR –
sdružení při ZŠ v Dubicku“ s vlastním IČO. Toto sdružení je členskou organizací Unie rodičů
ČR s vlastní právní subjektivitou. Výbor se sešel během školního roku 3x. Uspořádal ve
spolupráci se školou cyklistické závody, tradiční dětský karneval a byl pořadatelem 4.
rodičovského plesu. Příspěvek rodičů do sdružení byl 50,-Kč na jednu rodinu. Unie rodičů
přispěla finančně žákům II.st.na dopravu na lyžařský výcvik, na plavecký výcvik I.st., dále na
knižní odměny, kopírovací papíry, hračky do ŠD, jízdné na soutěže apod.
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Materiální zabezpečení školy je na vysoké úrovni. Škola je moderně a účelně vybavena.
Všude je bezbariérový přístup. Pro výuku nabízíme moderně vybavené učebny, včetně
odborných pracoven pro výuku informatiky, výtvarné výchovy, cizích jazyků, přírodopisu,
fyziky, chemie, pracovního vyučování, rodinné výchovy a tělesné výchovy. Žákům i učitelům
slouží školní knihovna.
Každý učitel na škole má svůj moderně vybavený kabinet, počítač s připojením na internet se
využívá v ředitelně, u zástupkyně a u hospodářky, ostatním zaměstnancům slouží ve sborovně
nebo v učebně informatiky, kde funguje na všech 16 počítačích. Učitelé jsou členy
předmětových komisí,kde řeší problémy a úkoly svých předmětů. 1.stupeň má svoje
metodické sdružení společně s okolními malotřídkami. Jeho činnost je zaměřena především
na sjednocení požadavků učiva v 5. ročníku, jednotný postup ve výuce cizích jazyků na
1.stupni, integraci žáků při přechodu na úplnou školu, předávání dokumentace o žácích,
společné návštěvy kulturních akcí, pořádání tělovýchovných soutěží v rámci obvodu školy,
využití odborných učeben pro malotřídky (keramika ,…) apod.
1 učitelka je členkou okresní předmětové komise (D).
Na škole pracovalo celkem 11 předmětových komisí a 1 metodické sdružení. PK se sešly
během roku v průměru 3-4 x, pracovaly podle plánu sestaveného v září. MS řešilo
problematiku výuky na 1. stupni. Pro všechny PK byl uspořádán seminář ve spolupráci se ZŠ
Úsov na téma Tvorba školního vzdělávacího programu pod vedením zkušeného lektoraředitele ZŠ Brandýs nad Labem Mgr. Františka Tomáška. V nastávajícím školním roce bude
nejdůležitějším úkolem příprava a tvorba vlastního školního vzdělávacího programu.
Plánované vybavení mateřské školy novými židličkami a stoly se v tomto školním roce
podařilo zrealizovat. Počítačovou učebnu jsme vybavili novým dataprojektorem, výchovné
poradkyni jsme do kabinetu instalovali počítač s tiskárnou. Ve škole bychom chtěli zřídit
učebnu dějepisu a zeměpisu, příp. hudební výchovy. Vše závisí na financích a náklonnosti
obce.
Plán práce je rozpracován na jednotlivé měsíce, téměř všechny úkoly byly splněny, i když
někdy přes značné obtíže způsobené zástupy učitelů během šk. roku. Nepodařily se splnit jen
drobné plánované akce dvou učitelek, které odešly na dlouhodobou pracovní neschopnost a
pak na MD. V příštím školním roce bychom chtěli navázat na všechny osvědčené činnosti a
pokračovat v tradicích.

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku
ZŠ Dubicko byla zařazena do sítě škol, předškolských zařízení a školských zařízení dnem
4.3.1996, změna zařazení nastala od 1.1.2002 s přechodem školy do právní subjektivity.
Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle učebního dokumentu Základní škola
16847/96-2.
Cizí jazyk byl vyučován od 4.ročníku – jazyk anglický (malý zájem o výuku německého
jazyka a malý počet žáků ve třídě na rozdělení na dva jazyky, navíc okolní malotřídky vyučují
pouze angličtinu).
V rámci volitelných předmětů byla vyučována informatika, domácnost, technické činnosti,
seminář a praktikum ze zeměpis a technické kreslení
Na 1.stupni se z nepovinných předmětů vyučoval sborový zpěv, výtvarná výchova,
sportovní aktivity a náboženství.
Na 2.stupni se jako nepovinný předmět vyučoval sborový zpěv, domácí nauky, výtvarná
výchova, informatika a německý jazyk.
Žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary : keramika, náprava dyslexie, logopedie, kruh
3

přátel hudby, výuka hry na hudební nástroj, anglický jazyk na 1.st., dále kroužek dramatický,
turistický a rybářský. V 9.třídě probíhala týdně příprava na přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky.
Na škole máme integrováno 23 žáků se SVPU, kterým je věnována individuální péče, jsou
zařazeni do nápravy dyslexie pro 1. a 2.st., výuka probíhá podle individuálních vzděl. plánů.
. S moderním vybavením školy, množstvím nepovinných předmětů a zájmových kroužků se
nám podařilo, že žáci neodcházejí do specializovaných tříd do města.
Naší snahou je, aby žáci 5.ročníku, příp.4.r. jezdili z okolních škol k nám do samostatných
ročníků. V 5.r. jsme zavedli poloodborné vyučování, abychom žákům usnadnili přechod na
2.st. Je nutné, aby se spádovost škol udržovala a aby se učitelé malotřídek scházeli s učiteli
úplných škol. Myslím si, že v tomto směru se práce výrazně zlepšila a spolupráce se daří.

c) přehled pracovníků školy
Seznam pracovníků ZŠ Dubicko k 30.6.2005
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

OČ
07707
76903
05107
22339
28136
42169
42445
43307
43725
46602
49616
70764
74113
89242
86969
41304
32897
44559
76197
84349
24519
42705
99106
94127
07946
07964
66103
80303
24387

Jméno
Braná Věra
Sobotíková Věra
Bergerová Soňa
Hajtmarová Dagmar
Höpflerová Věra
Krausová Marie
Krmelová Pavlína
Křížková Jarmila
Kubíček František
Lávičková Regína
Purová Vladimíra
Ryšavá Renata
Schifferová Dagmar
Valigurová Petra
Trnková Jana
Kopová Olga
Janů Petr
Kupková Iva
Skoumalová Jiřina
Šulová Jana
Hartová Jana
Urbášková Vlasta
Žilková Marta
Vysoudilová Helena
Brostíková Dana
Březinová Libuše
Purová Anna
Šafářová Eliška
Hampl Václav

Aprobace
Č-N-Spd
M-Z
Č-Ov
vych.,stud.1.st.
spec.ped.
Č-D
vych.
R-Hv
M-ZT
nekval.,stud.Tv
1.st.
M-ZT
F-ZT
stud.1.st.
1.st.

uč. MŠ
uč. MŠ
uč. MŠ
náboženství

Funkce, TU
ředitelka
stat.zást.řed.
9.
4.
3.
6.
vych. ŠD

1.
7.
8.
2.
5.
hospod.
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
ved. ŠJ
kuchařka
kuchařka
prac.provozu
ukl. v MŠ
učitelka
ZŘ pro MŠ
učitelka

Ze všech pedagogických pracovníků tři studují a získávají tak potřebnou kvalifikaci. V tomto
školním roce se stali novými členy sboru: p.uč. Petra Valigurová z Uničova (učila na ZŠ
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Úsov, studuje 1.st.), Mgr. František Kubíček ze Zábřeha (učil na ZŠ Písařov, aprobace MZT), dále Mgr. Jana Trnková ze Zábřeha (učila na ZŠ Klopina, aprobace Č-D, učila a bude
učit na 1.st.) p. vychovatelka Pavlína Krmelová z Bohuslavic (absolventka vyšší odborné
školy-sociální práce). Dlouhodobá pracovní neschopnost p.uč. Bergerové (2.9.04-2.1.05) a
p.uč. Sobotíkové (3.2.05-10.4.05) byla řešena rozdělením úvazků učitelům a částečným
zástupem důchodce p.uč. Plháka. Za dlouhodobě nemocnou kuchařku Urbáškovou jsme
přijali na zástup (1.11.04-30.6.05) absolventku učebního oboru kuchařské práce Petru
Blažkovou, která se stala provozní pracovnicí v kuchyni a ostatním pracovnicím se změnila
pracovní náplň. Provoz kuchyně zvládly bezproblémově.
Předpokladem úspěšné práce je stabilizovat pedagogický sbor, což se před časem podařilo.
Snažila jsem se získat jako pedagogy naše bývalé žáky, kteří skončili pedagogické studium.V
současné době učí na škole 8 bývalých žáků. Problémem nastává mateřství mladých učitelek,
což se významně projevilo i v tomto školním roce. V současné době máme 6 učitelek na
mateřské nebo rodičovské dovolené Věkový průměr učitelů na škole je 38 roků.. Z celkového
počtu pedagogů je 10 dojíždějících, což někdy není výhodné. Tento počet se letos zvýšil díky
mateřským a rodičovským dovoleným místních učitelek. Obec vybudovala dva byty pro
pedagogy, což mělo také velký vliv na stabilitu učit.sboru.
S končícím školním rokem končí také svou pedagogickou činnost na naší škole p.učitelka
Jarmila Křížková. V posledních letech učila na částečný úvazek jako důchodkyně, ale
nepřetržitě ve škole učila od 1.9.1962.

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Do 1.třídy bylo přijato 13 žáků (všichni zapsaní), do 2.třídy 1 žák, do 5.třídy 1 žák a do
6.třídy 10 žáků.
Na 1.st. byl průměrný počet žáků na třídu 15,8 a na 2.st 23,75. Celkový průměr na škole byl
19,33 žáků na třídu. Během školního roku se 2 žáci odstěhovali.
V tomto školním roce se snížil počet žáků proti předcházejícímu školnímu roku o 5.

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
třída počet žáků
prospělo – z toho s vyzn. neprospělo
--------------------------------------------------------------------------------------------------1.
13
13
13
2.
11
11
11
3.
11
11
8
4.
25
24
19
1
5.
16
16
8
6.
29
29
10
7.
20
20
8
8.
21
21
5
9.
26
26
9
Celkem : 172
171
91
1
Umístění žáků :
Z 9.třídy bylo přijato na střední školy 13 žáků, na čtyřleté gymnázium 2 žáci, na střední
odborná učiliště 11 žáků, z 8.tř. na odborné učiliště 1 žák, na nižší gymnázium se hlásilo 5
žáků, 3 byli přijati.
I v letošním školním roce byli žáci v přijímacím řízení velice úspěšní.
Na škole je „samozřejmostí“, že vyučující Č a M v 9.tř. se nejméně 1 x týdně odpoledne
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věnují těm žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky a učivo s nimi opakují a procvičují.
Hodnocení chování :
Chování všech žáků školy nebylo vždy v souladu se školním řádem a zásadami slušného
chování, proto jsme museli přistoupit k některým výchovným opatřením.
V 1. i 2. pololetí byla snížena známka z chování na 2.stupeň 4x a 1x na 3.stupeň, v 1.pololetí
bylo uděleno 12 důtek TU a 1 ředitelská, v 2.pololetí to bylo 9 důtek TU a žádná ředitelská.
Jednalo se o neplnění školních povinností, porušování školního řádu, hrubé a drzé chování
vůči dospělým i spolužákům, lži, podvody, projevy šikany a záškoláctví, ničení školního
majetku apod..
Během školního roku se sešla 2x výchovná komise, která řešila problém záškoláctví dvou
žákyň (útěk z rodiny).
Naopak nás těší, že jsme mohli udělit 34 žákům pochvalu na vysvědčení za příkladnou práci
ve třídě, za aktivní přístup k mimoškolní činnosti a za reprezentaci školy v různých soutěžích
Absence :
V 1. a 2. pololetí bylo na škole zaznamenáno 13827 oml.hodin, což je na 1 žáka 79,46 h.
Neomluvených hodin bylo 58, což je na 1 žáka 0,33 h.

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání učitelů je na škole velice podporováno i finančně zabezpečeno (podílela se
i obec), učitelé získané poznatky uplatňují ve výuce a výchově ve škole. Ředitelka i
zástupkyně jsou absolventkami studia školního managementu na PdF UP a zúčastňují se
všech vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky pořádané PC Šumperk i ostatními školicími
středisky s akreditací MŠMT. Výchovná poradkyně měla předepsané vzdělání podle z.564/90
Sb.a letos v červnu dokončila předepsané kvalifikační studium VP podle nového z.č.561/04
Sb.. Ostatní pracovníci školy využívají nabídek vzdělávání PC Šumperk a jsou účastníky i
dalších vzdělávacích akcí mimo okres. Na malé škole je potřeba, aby každý pedagog byl
odborníkem v určitém oboru. V tomto školním roce se pedagogičtí pracovníci školy
zúčastnili 20 vzdělávacích akcí a seminářů (některé měly více lekcí). Společnou akcí všech
pedagogů byl celodenní seminář k tvorbě ŠVP. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili
školení v rámci SIPVZ - Informační gramotnost, noví pracovníci úroveň Z a P0, stálí
pracovníci už P1-volitelný modul. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení
v rámci SIPVZ - Informační gramotnost, noví pracovníci úroveň Z a P0, stálí pracovníci už
P1-volitelný modul. Za DVPP bylo vydáno 24354 Kč, za SIVPZ 22800 Kč.

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V letošním školním roce pracovaly na škole tyto zájmové kroužky : informatika, dyslexie,
logopedie, kruh přátel hudby, výuka hry na hudební nástroj, keramika, přípravný sborový
zpěv, angličtina na 1.stupni, informatika pro 1.st., dramatický kroužek, pěvecký, turistický a
rybářský. Dramatický kroužek a pěvecký sbor uspořádaly několik vystoupení pro veřejnost a
hostovaly i v okolních malotřídkách. Pěvecký kroužek nacvičil hudební představení „Živý
Betlém“, s kterým vystupoval před Vánocemi, obnovila se tradice zpívání pod vánočním
stromkem i v okolních obcích. Dramatický kroužek nacvičil dvě pohádky.
Školní pěvecký sbor se zúčastnil pěveckých soutěží: Loučenská vločka a Zábřežský slavíček.
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Rybářský kroužek pracuje ve spolupráci s obecním spolkem rybářů na rybníku Hosena, letos
poprve uspořádali v rámci dětského dne rybářské závody i pro nerybáře.
Keramika otvírá prostor i pro občany vesnice, každý poslední pátek v měsíci mají možnost
pracovat v keramické dílně.
Kulturní a vzdělávací akce , kterých se žáci zúčastnili :
2 návštěvy divadla v Šumperku
1 návštěva divadelního představení v Zábřeze
5 divadelních představení v ZŠ a MŠ
1 výstava ovoce a zeleniny
1 beseda BESIP
2 besedy k volbě povolání
1 beseda se členy okresního hasičského sboru s videoprogramem
1 ukázka výcviku dravých ptáků
ZŠ byla spolupořadatelem dětského maškarního karnevalu, rodičovského plesu (předtančení
žáků 9.tř.), , Discohrátek, pořadatelem Dne Země, Vánoční slavnosti v sokolovně a vánočního
jarmarku, výstavy výtvarných prací v Domě zahrádkářů, vánočních besídek, koledování pod
vánočním stromem a dále se podílela na řadě kulturních vystoupení u různých příležitostí
v obci. Do některých akcí školy zapojujeme i děti MŠ.
Všechny třídy uspořádaly školní výlety, příp.exkurze – Buchlovice, Olšanské hory, Zlatý
Chlum, Čertovy kameny, Úsov, Lešná, muzeum kunovice, hvězdárna Prostějov, RájecJestřebí, Sloupské jeskyně, Brno, Třebechovice, Josefov, Trutnov, Dvúr Králové, Pošta
Dubicko, OÚ Dubicko a knihovna
Tradici už získala školní akademie pořádaná na konci školního roku. Každá třída se tam
představí se svým programem a vždy nejstarší žáci školy celou akademii zrežírují a
organizují.
Každá škola si vytváří své tradice, tradiční akce, spolupracuje s různými organizacemi.
Účast školy na životě obce je v každé obci téměř samozřejmostí. Platí stále, že kulturní a
sportovní akce jsou spojené se školou. Žáci se svými učiteli připravují kulturní pásma – např.
vítání narozených dětí, svatební obřady, akce zájmových organizací, setkání důchodců,
vánoční zpívání, dětský maškarní karneval apod. Velice dobře spolupracujeme s TJ Sokol
Dubicko, na jejichž činnosti se velkou měrou podílejí naši žáci. Dvě naše p.učitelky pracují
jako cvičitelky. Žáci se zapojují i do sportovních aktivit FC Dubicko. AVZO pořádá ve
spolupráci se školou několik akcí pro děti a jejich rodiče.
Snažíme se, aby se škola na veřejnosti stále zviditelňovala. Jsme pořadateli koncertů KPH,
vydáváme školní časopis Chaosáček ( 5 x za školní rok), zprávy o činnosti školy otiskujeme
v Dubickém zpravodaji, průběžně se s nimi seznamuje veřejnost prostřednictvím vývěsní
skříňky. Každoročně vydáváme pro rodiče a okolní obce informační leták o naší škole (viz
příloha). Na škole slouží jedna místnost obecní knihovně. Při návštěvách knihovny občané
rovněž sledují dění ve škole.
Spolupráce s rodiči :
Na vesnici je běžnou skutečností, že se rodiče s učiteli setkávají nejen na třídních
schůzkách, ale i v běžném soužití vesnice. Dochází tak k neformálním setkání a vzájemné
informovanosti. Ve městech toto chybí, převládá anonymita.
Během šk.roku pořádáme pro rodiče 2 třídní schůzky a 2 konzultační odpoledne. Jinak jsou
rodičům otevřeny dveře kdykoliv. Pro rodiče žáků 1.třídy pořádáme každoročně v lednu „Den
otevřených dveří“, kdy se mohou účastnit vyučovací hodiny čes. jazyka a matematiky, aby
měli možnost seznámit se podrobně s metodami práce v 1.tř. a s prací svého dítěte
v žákovském kolektivu. Toto setkání se nám velmi osvědčilo. Rodiče jsou zváni tříd.
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učitelkami na různé akce – př. vánoční besídky, dílny pro veřejnost, keramika, vystoupení
dramat. kroužku či pěvec.sboru, školní akademie, pomoc při výrobě masek na Pohádkový les,
ke Dni dětí apod.
Rovněž zveme rodiče a budoucí žáky 5. a 6. ročníku z okolních malotřídek na besedu s jejich
novou třídní učitelkou a pro ně novou školou. Také spolupráce učitelky 1.třídy a učitelek
mateřské školy je vynikající. Společné kulturní programy, vzájemné návštěvy, výměny
dárků, ukázky práce školáků v MŠ, účast učitelky 1.tř. na schůzkách rodičů v MŠ
s přednáškou o školní zralosti, vzájemná výměna poznatků o dětech za účelem dobré
připravenosti dětí na 1.tř. – toto vše považujeme na naší škole za samozřejmost.
Na škole pracuje Unie rodičů (viz výše), kde je každá třída zastoupena jedním rodičem.
Podíleli se na mimoškolních činnostech, pomáhali i s organizací závodů a dalších akcí, které
měly „obecní“charakter. Uspořádali se školou po dlouholeté odmlce už 4 rodičovské plesy,
získávali sponzory na akce pro děti atd.
Drobné kázeňské přestupky se řešily individuálním pozváním rodičů do školy, snížené
známky z chování a důtky byly projednány předem s rodiči.
Výchovná komise se v tomto šk. roce sešla 2 x (viz výše). Škola pravidelně informuje sociál.
odbor MěÚ o prospěchu a chování jimi dotazovaných žáků.
Protidrogová prevence :
Cílem prevence je získat důvěru žáků, nabídnout dětem možnosti, jak strávit volný čas.
Činnost ve škole se řídila „Minimálním preventivním programem“, vypracovaným na začátku
školního roku. MPP je zaměřen především na volnočasové aktivity – sborový zpěv, keramika,
logopedie, literárně dramatický kroužek, informatika, náboženství, rybářský kroužek,
turistický kroužek, činnosti v oddílech SOKOL Dubicko, FC Dubicko aj.
Na realizaci se mimo pedagogů podíleli i rodiče (cvičitelé, trenéři, organizátoři soutěží).
Preventista a vyučující rod.vých. se pravidelně účastnili vzdělávacích akcí v oblasti prevence
soc.patol.jevů. Během šk.roku byli sledováni problémoví žáci, řešeno záškoláctví a hrubé
chování žáků, zařazováno učivo o drogách, kouření, byly využívány videokazety s touto
tematikou.
Spolupráce s PPP :
Dobře spolupracujeme s pracovníky PPP v Mohelnici i v Šumperk. U integrovaných žáků se
šetření provádí podle stupně závažnosti 1x za rok nebo za dva. Žáci-dyslektici jsou zařazeni
podle věku do dvou skupin nápravy, kde pracují pod vedením zkušených učitelek. VP je
absolventkou metodického kurzu k problematice SVPU pořádaný OPPP. V tomto školním
roce bylo využito i znalostí a zkušeností bývalé pracovnice OPPP v Mohelnici, která od září
učí na naší škole. Uspořádali jsme v rámci metodického sdružení i pro okolní malotřídky
seminář k problematice dětí s SVPU, kde p.uč. předávala zkušenosti.
Výchovné a výukové problémy se řeší během šk.roku okamžitě. Velmi dobrá je i spolupráce
se sociál.komisí OÚ a ref.soc.věcí OkÚ.
Dobrá spolupráce je i s SPC v Mohelnici, které má v péči 1 žákyni.
Pro žáky-dyslektiky se stále nakupují a obnovují pomůcky.
Účast na soutěžích :
Naše škola se svými výsledky opět úspěšně zapsala v okrese. Po celý školní rok jsme se jako
škola zúčastňovali mnoha soutěží. Výsledky zveřejňujeme pravidelně v naší vitrínce u
čekárny. Paní učitelky obětavě připravují školní kola, z nichž nejúspěšnější žáci postupují do
okrskových nebo okresních kol. A ať už byli úspěšní více nebo méně, vždy byla jejich práce a
snaha oceněna. Neboť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Úspěchy ale potěší, takže aspoň
jména těch nejlepších!
Okresní finále dějepisné olympiády (43 účastníků) : 15.místo – František Kolčava, 20.místo –
8

Martin Rotter
Okresní kolo olympiády v českém jazyce (39 účastníků) : 7.místo – František Kolčava,
20.místo – Simona Vernerová
Matematická olympiáda (47 účastníků) – kategorie Z5 : 4.-5.místo – Aleš Neoral
Okresní matematická soutěž žáků 5.tříd (63 účastníků) : 12.místo – Veronika Neoralová
Za povšimnutí stojí také soutěž ve zpěvu – v „Moravském zvonečku“ získal František
Kolčava cenu poroty.
V okresním kole dějepisné soutěže Bible a my v kategorii 6.-7.tříd obsadil Šimon Kolčava
1.místo a v kategorii 9.tříd zvítězil František Kolčava.
V okresním kole recitační soutěže získala 2.místo Ludmila Novotná (1.tř.) a zvítězila Kristýna
Kolčavová (3.tř.).
Žáci si vedli dobře i ve výtvarných soutěžích :
Úsovská sova – Štěpán Čulík získal 2.místo
Naše obec – Simona Vernerová obsadila 1.místo a Lenka Urbášková 3.místo
Škola se zapojovala i do soutěží sportovních a dopravních. V okresním kole ve šplhu měla
nejlepší výkon z druháků Karolína Suchá. V okresním kole dopravní soutěže (32 účastníků)
získala Tereza Floriánová 11.místo a v mladší kategorii obsadili naši žáci 6.místo.
Jako každoročně se mohou žáci zúčastnit plavání na 1. st., které škola organizuje ve
spolupráci s Plaveckou školou v Mohelnici (letos 50 dětí) a LVVZ pro žáky 7.-.9.r. (22dětí) ,
který probíhá v Hynčici pod Sušinou.
Kontrolní činnost
Na škole je prováděna podle plánu sestaveného začátkem šk. roku. K základním formám
kontroly patří hospitace, prověrky, individuální rozhovory, dokumentace, dotazníky,
statistika, kontroly činností.
Hodnocení „Školního vzdělávacího programu“ v součásti školy – MŠ
Analýza práce za rok 2004-2005
Práce školy byla zaměřena na rozvíjení samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a
tvořivosti dětí. Výchovné a vzdělávací činnosti byly vhodně motivovány, založeny na
požitkovém a interaktivním učení ve skupinách a individuálně.
Učitelky pracovaly podle ŠVP „Rok v zábavné školičce“. Vypracovávaly třídní vzd. progr.
s měsíčním hl. tématem a týdenními podtématy. O vzdělávacích úkolech informovaly rodiče
na nástěnkách v šatnách.
Do MŠ bylo zapsáno 43 dětí, které byly rozděleny podle věku do dvou tříd (Berušky a
Sluníčka). Do ZŠ odchází 13 dětí. Průměrná docházka byla nejnižší v dubnu (21,6) a nejvyšší
v květnu (28,8).
Veškeré snažení zaměstnanců směřovalo k tomu, aby byly děti šťastné a spokojené. Měly
možnost zapojit se do kroužků a aktivit školy, velmi dobrá byla spolupráce s logopedem,
pediatrem, učitelkou 1.třídy, PPP i rodiči.
Vzdělávací obsah a jeho časový plán
Učitelky pracovaly ve svých třídách podle vlastních měsíčních plánů. Úkoly plnily jednak
v didakticky cílených činnostech a jednak během všech činností v průběhu dne. Ve všech
oblastech vzdělávání (pohyb, komunikace, myšlení, estetika, činnosti) bylo dosaženo velmi
dobrých výsledků, dané úkoly splněny. Nadprůměrných výsledků děti dosahují v oblasti
pohybu, estetiky, činnostech. Organizace dne podle stanoveného plánu plně vyhovovala.
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Organizační, materiální, provozní a personální podmínky
Provoz v MŠ (6,30-15,30) po celý rok nezměněn. V oddělení Sluníček pracovala uč. L.
Březinová, ve třídě Berušek uč. A. Purová a E. Šafářová. Všechny učitelky mají úvazek 1,0.
Odpoledne byla oddělení po zájmových kroužcích spojována. Tento režim dne se osvědčil,
ponechá se i v příštím roce.
Zlepšilo se i letos materiální vybavení MŠ. Byly dokoupeny židličky do staršího oddělení, do
mladšího oddělení pořízena nová hrací stěna se stolečkem a 24 barevných židliček.
Aktivity školy
Děti se zapojovaly do kroužků – Školáček, Šikulka, Kašpárek, Lego, dále do kroužku
turistického a logopedického. Nacvičily dvě dramatizace pohádek, tři taneční vystoupení. Ve
spolupráci se ZŠ probíhal kroužek anglického jazyka a pěvecký. Celoročně prováděl v MŠ
nápravu řeči PaedDr. Pumprla (16 dětí). Plavecký výcvik absolvovalo 15 dětí.
Pro děti bylo uskutečněno 28 akcí – 8x divadlo, 9x exkurze, 5x výlet, 6x soutěže a 1x zábavné
odpoledne. Pro rodiče bylo 6 akcí – 2x beseda, 2x školní besídka, 1x třídní schůzky, 1x školní
výlet do ZOO. Během celého roku jsou „otevřené dveře pro rodiče“. Pro veřejnost proběhlo 6
akcí – 3x vítání občánků, dále maškarní karneval, vánoční slavnost a loučení se školáky.
S ostatními subjekty bylo upořádáno – 6x koncert KPH, 19x akce se ZŠ. MŠ byl věnován 1
sponzorský dar.
Specifické úkoly školy
Průběžné a konkrétní úkoly byly učitelkami plněny podle plánu po celý rok velmi dobře,
zvláště v individuálním přístupu k dětem, při péči o estetiku prostředí, spolupráci s rodiči a
učitelkou 1. třídy.
Vzdělávání
Byla využita 4x nabídka okresního Zpravodaje (RVP, grafomotorika, materiál, fantazie,
hrátky s hudbou). Učitelky prostudovaly doporučenou literaturu a poznatky uplatňovaly při
práci s dětmi. Při práci nově využívaly KAFOMET.
Porady a kontrolní činnost
Uskutečnily se 3 pedagogické porady a 2 provozní.
Zástupkyně ředitelky pro MŠ provedla 8 hospitací. Učitelky pracují velmi dobře, dětem se
věnují individuálně, zařazují do vzdělávacích programů inovační a zábavné prvky. O dětech
jsou vedeny záznamy na předtištěných tiskopisech. Práce je hodnocena kladně.

h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ČŠI v tomto školním roce na škole inspekční činnost neprováděla.
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Příloha : informační leták o škole

Zpracovala : Mgr. Věra Braná, ředitelka ZŠ Dubicko

Projednáno na pedagogické radě dne 30.8.2005
Předáno zřizovateli 30.8.2005

……………………………….
řed.
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POTVRZENÍ

Potvrzujeme, že jsme přijali výroční zprávu školy za školní rok 2004 – 2005.

Podpis – zřizovatel : ………………………………………………………………
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