Základní škola a Mateřská škola Čistá,
okres Svitavy

Výroční zpráva
(o činnosti školy ve školním roce 2016 – 2017)

V Čisté, srpen 2017

Mgr. Miloslava Siglová

Úvod
Výroční zpráva o činnosti školy je vydána na základě ustanovení § 10 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a je zpracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Je základní dokumentací školy.

Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy a po projednání s pedagogickou radou je
v navrženém znění předložena školské radě ke schválení. Schválená výroční zpráva je předána
zřizovateli, zveřejněna v budově základní školy a na webových stránkách školy.

………………………………….
Mgr. Miloslava Siglová

Školská rada schválila dne …………………………………………
Předseda školské rady……………………………………………….

1. Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ

Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy
Čistá 3, 569 56
70 98 56 42
Česká spořitelna, 1284773359/0800
CZ 70 98 56 42

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

461 634 115
skolacista@seznam.cz
www.zscista.cz
Příspěvková organizace
1. 11. 2002
Obec Čistá
Základní škola
002 506 289
Mateřská škola
108 040 135
Školní družina
117 800 163
Školní jídelna
002 906 252
Školní jídelna – výdejna
169 100 031
70 985 642
Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Siglová
Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Jitka Řeháková
Organizace je základní škola se školní družinou a se školní
jídelnou – výdejnou a mateřská škola se školní jídelnou. Její
činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.
107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění poslední
úpravy vyhl. 17/2015 Sb.
Založena 21. 12. 2005, je šestičlenná.
Poslední volby 11. 11. 2014
Zástupci rodičů:
Mgr. Klusoň Radek
Křivková Romana
Zástupci obce:
Mgr. Dřínovský Petr
Mgr. Kuře Pavel
Zástupci pedagogů:
Kladivová Věra
Mgr. Zahálková Martina

IZO ředitelství
Vedoucí pracovníci
Přehled hlavní činnosti školy

Školská rada

Charakteristika základní školy
Naše základní škola je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení
ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. V tomto školním roce byla I. třída
tvořena 1. a 2. ročníkem, II. třída 3. a 5. ročníkem a III. třída 4. ročníkem.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo od září školu celkem 45 žáků.
Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím
programům dostačující. Všechny třídy školy jsou moderně zařízeny. Dvě třídy jsou vybaveny
interaktivní tabulí. V patře budovy se dále nachází počítačová učebna se studovnou, která má
šest stolních počítačů a 1 notebook připojených na internet. Tato učebna je také vybavena
interaktivní tabulí. Dále sborovna s počítačem a multifunkčním zařízením, keramická dílna
využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a zájmových kroužků, kabinet,
sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nachází školní družina, školní jídelna výdejna, tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a šatna.
K budově školy patří školní pozemek a hřiště s odpočinkovým koutek pro děti.
Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi stále inovováno a je
snaha o jeho maximální využití. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek,
počítačových výukových programů, žákovská i učitelská knihovna. Učitelé mají k dispozici
notebooky, které mohou využívat nejen ke svým přípravám na výuku, ale i ve výuce samotné.
Život školy se řídí školním řádem, kde jsou stanovena práva a povinnosti žáků, rodičů,
pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, kde jsou uvedena pravidla pro hodnocení žáků.
V naší škole je příjemné, klidné, rodinné prostředí. Velikost tříd a jejich naplnění umožňuje
uplatnit individuální přístup k žákům a integraci. Brzy se u dětí daří rozpoznat specifické
poruchy učení nebo chování. Ve škole jsou integrovaní žáci za podpory asistentky pedagoga.
V tomto školním roce jsme také využívali dvě školní asistentky, které pracovaly s úvazkem 0,5

(hrazeno z projektu Města Litomyšle „ Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území
ORP Litomyšl“).
Protože jsme v častém kontaktu s rodiči, dobře probíhá vzájemná komunikace, a můžeme
tak společně reagovat na případné problémy a včas je řešit. Výuka probíhá formou činnostního
učení a vede děti praktickému přístupu při řešení problémů. Žáci se učí spolupracovat v týmu,
ale také pracovat samostatně. Denní soužití dvou ročníků v jedné učebně vede děti také k
toleranci a ohleduplnosti ke slabším a mladším. Součástí výuky jsou i projektové dny, které
umožňují zařadit nové alternativní metody do výuky.

Charakteristika školní družiny
Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny a kapacitou 25 žáků. V tomto školním
roce bylo přihlášeno 25 dětí. Ve školní družině pracuje paní vychovatelka a školní asistentka,
která pomáhá s výchovou integrovaných žáků. I v letošním školním roce byla ŠD bezplatná.
Děti mají k dispozici dvě místnosti vybavené dětským nábytkem, televizorem, videem, DVD
přehrávačem, kobercem, hračkami, stavebnicemi. Velice rádi žáci využívají prostor dřevěné
vestavby, která je využívána především pro relaxaci a klidovou činnost. Součástí školní družiny
je žákovská knihovna, vybavená dětskými časopisy a knihami, které si mohou děti bezplatně
vypůjčit i domů. Žáci mají možnost být uvolněni do zájmových kroužků, které škola organizuje
v době činnosti ŠD.
Činnost byla zaměřena převážně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě a
tělocvičně. Využívají dětské hřiště, které výrazně přispělo ke sportovnímu vyžití dětí. Děti
navštěvují keramickou dílnu a počítačovou učebnu s přístupem na internet. Školní družina se
podílí na zajišťování výzdoby oken školy, vstupní chodby a také obecní knihovny, která je
umístěna v budově školy.

Hlavním posláním je realizace volnočasových aktivit a možnost odpočinku a relaxace
po školním vyučování, což ocení zejména rodiče mladších žáků a žáků dojíždějících.

Charakteristika mateřské školy
Mateřská škola je součástí školy od 1. 1. 2003, kdy vznikl právní subjekt Základní školy
Čistá, okres Svitavy. Ve školním roce 2005/2006 se podle zákona 561/2004 Sb. objevila i
v názvu školy – Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy.
Kapacita mateřské školy je 40 dětí a jsou zřízeny dvě třídy. Celkem bylo k docházce
přihlášeno 39 dětí.
Budova MŠ je po rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2004 – 2005. V přízemí
budovy se nachází kancelář vybavená počítačem, šatna pro děti, jídelna pro starší oddělení,
školní kuchyně a sklady, sociální zařízení pro personál, sociální zařízení pro děti. V patře jsou
dvě třídy, ložnice, prostorná herna a WC pro děti. Vybavení budovy školním nábytkem je
vyhovující a je stále obnovováno.
Ve školním roce pracovaly v MŠ tři učitelky na plný úvazek, z nichž jedna vykonávala
funkci vedoucí učitelky.
V MŠ je kuchyň s jídelnou, kde se vaří obědy pro děti MŠ, ZŠ, zaměstnance školy a cizí
strávníky. Celkem bylo ve školním roce vařeno pro 107 strávníků, z toho pro 10 cizích, 13
zaměstnanců školy, 45 žáků ZŠ a 39 dětí MŠ. I v tomto roce se nabízelo dietní stravování bezlepková strava. Pro žáky ZŠ a její zaměstnance jsou obědy dováženy do výdejny v základní
škole. Obědy pro cizí strávníky jsou vydávány do jídlonosičů.

2. Přehled oborů vzdělání
Součást
Mateřská škola

Vzdělávací program
ŠVP MŠ

Kapacita
40

Základní škola

ŠVP ZŠ

60

Školní družina

ŠVP ŠD

25

Vzdělávací program mateřské školy
Ve školním roce se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu „ Ať je jaro nebo
zima, ve školce je to vždy prima!“, na který navazují třídní vzdělávací programy. ŠVP byl
vypracován k 1. 9. 2014 v návaznosti na RVP PV, poslední aktualizace k 1. 9. 2017. Byly
zpracovány třídní vzdělávací plány, které respektují věkové zvláštnosti předškolních dětí. Jsou
rozděleny do integrovaných bloků a celků, které reagují na aktuální témata.

Vzdělávací program základní školy
Škola vyučovala ve všech pěti ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu
základní školy, který byl vypracován ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Poslední aktualizace ŠVP v souvislosti se změnami v RVP ZV má platnost
od 1. 9. 2016.

Učební plán
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících:
1.

2.

3.

4.

5.

ČJ

9

10

9

8

7

Prv

2

2

2

-

-

Vl

-

-

-

2

2

M

4

5

5

5

5

AJ

-

-

3

3

3

Př

-

-

-

2

2

Hv

1

1

1

1

1

Vv

1

1

1

2

2

Pč

1

1

1

1

1

Tv

2

2

2

2

2

Inf

-

-

-

-

1

celkem

20

22

24

26

26

Zájmové kroužky
název kroužku

vyučující

počet zařazených žáků

Angličtina hrou

Mgr. Ilona Stránská

16

(roz. Chlebounová)
Angličtina pro starší žáky

Mgr. Martina Zahálková 14

Tvořivé ruce

Mgr. Miloslava Siglová

12

Tereza Slavíková, Dis.
Keramika pro mladší žáky

p. Věra Kladivová

13

Keramika pro starší žáky

p. Věra Kladivová

11

Přírodovědný kroužek zaměřený

p. Andrea Pakostová

11

DDM Litomyšl –

16

na myslivost
Taneční kroužek

sl. Markéta Mejstříková

Vzdělávací program školní družiny
Školní družina pracuje podle ŠVP „Rozhlížím se kolem sebe“. Je zaměřena na
odpočinkovou činnost, vede žáky ke smysluplnému vyplnění volného času, získává žáky pro
ochranu životního prostředí. Žáci mají možnost hrát kolektivní i individuální hry, které působí
na rozvoj osobnosti, rozvíjejí samostatnost a vedou žáky k osvojování morálních hodnot.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přehled o zaměstnancích základní školy
Jméno

funkce

Dosažené vzdělání

praxe

Vendula Hondlová, Dis.

školní asistent

VOŠ a SPgŠ

1 rok

Kladivová Věra

vychovatelka,

SPgŠ

25 let

Pedagogičtí pracovníci

asistent pedagoga
Mgr. Siglová Miloslava

ředitelka

VŠ – PdF UP

20 let

Slavíková Tereza, Dis.

učitelka, školní asistent

VOŠ a SPgŠ

6 let

Mgr. Stránská Ilona

učitelka

VŠ –PdF UHK

1 rok

Zahálková Martina, Mgr.

učitelka

VŠ – PdF UP

23 let

školnice

vyučena

od 1. 7.

Nepedagogičtí pracovníci
Benešová Hana

2007

Přehled o zaměstnancích mateřské školy
Jméno

funkce

Dosažené vzdělání

praxe

učitelka

VOŠ a SPgŠ-

14 let

pedagogika spec.

rodičovská

činností ve volném

dovolená

Pedagogičtí pracovníci
Hofmanová Lenka

čase
Kalusová Kateřina, Dis.

učitelka

VOŠ a SPgŠ-

4 roky

pedagogika spec.
činností ve volném
čase – předškolní
pedagogika
Marešová Jitka

učitelka

SPgŠ – učitelka MŠ

32 let

SPgŠ - vychovatelka
Mgr. Řeháková Jitka

vedoucí učitelka

VŠ –PdF UHK

5 let

Pedagogika
předškolního věku
Quaiserová Markéta, Dis.

školní asistentka

VOŠ a SPgŠ

1 rok

školnice

vyučena

Od 1. 8. 2014

Nepedagogičtí pracovníci
Hanusová Petra

Přehled o zaměstnancích školní jídelny a školní jídelny - výdejny
Jméno

funkce

Dosažené vzdělání

Zaměstnána
od

Binková Marcela

vedoucí stravování

vyučena

1. 9. 2014

kuchařka

1. 9. 2013

Bačovská Pavla

kuchařka

1. 8. 2014

Hanusová Petra

pomocná kuchařka

Moučková Jana

dovoz a výdej obědů

vyučena

1. 8. 2014
od 1. 12.15

4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu
Zápis k docházce do MŠ
Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017 byl vyhlášen 18. 4. 2017 a termín byl stanoven
na 10. 5. 2017. Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 11. 5. 2017 - bylo zveřejněno na přístupném
místě v budově MŠ a na webových stránkách školy. Při rozhodování o přijetí se postupovalo
podle předem známých kritérii, za přítomnosti vedoucí učitelky MŠ. Kapacita MŠ nebyla
naplněna, proto bylo vyhlášeno 2. kolo na 28. 8. 2017.
počet přijatých žádostí

počet dětí přijatých do MŠ

počet dětí nepřijatých do MŠ

7

7

0

2

2

0

Zápis k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok 2017/2018
Zápis do 1. ročníku se konal 18. 4. 2017 a dostavilo se k němu 8 dětí se svými rodiči i
sourozenci. Jako již tradičně nesl pohádkový název „ Pojďte s námi za pohádkou“ – tentokrát
v duchu pohádky O perníkové chaloupce. Všem budoucím školákům byl s pochvalou předán
upomínkový list na jejich velký den s několika dárky.

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvního ročníku

počet odkladů pro školní rok

1

7

1

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída

prospěli s

prospěli

neprospěli

vyznamenáním
1.

6

1

0

2.

9

0

0

3.

4

2

0

4.

10

2

0

5.

9

2

0

celkem

38

7

0

Žáci byli na konci školního roku ve všech předmětech hodnoceni klasifikačním
stupněm. Rodičům žáků 1. ročníku byla na první třídní schůzce nabídnuta možnost slovního
hodnocení. Na základě rozhodnutí většiny rodičů byli žáci klasifikováni a dostávali ještě
neformální slovní hodnocení za první i druhé pololetí, které bylo psáno formou dopisu od paní
učitelky.

Celkové hodnocení žáků – chování
Na konci školního roku bylo uděleno 15 pochval ředitele školy za vzornou reprezentaci školy.
Žádnému z žáků nebyla snížena známka z chování.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení MPP školy za školní rok 2016/2017
A/ Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech
Na škole byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována pozornost převážně
v předmětech prvouka, čtení, výtvarná výchova, přírodověda a vlastivěda, hudební výchova,
informatika. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími
lidmi, rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, životospráva, chování
k postiženým lidem, kyberšikana a preventivní programy formou projektů.
Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na
posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na
spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Žáci se učili vyjadřovat vlastní názor a
naslouchat druhým. Učili se, jak a s kým trávit volný čas.
B/ Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili
Beseda v Městské knihovně v Litomyšli
Hasičský den
Branný den
Den s IZS v Litomyšli
C/Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali
V tomto školním roce proběhl ve všech třídách program všeobecné primární prevence:
Stonožka, který vedli zkušení lektoři z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí.
Tento program byl zaměřen na diagnostiku vztahů ve třídě a nastavení pozitivních vztahů. Dále
byly uspořádány tři projektové dny, jejichž způsob provedení vedl ke spolupráci dětí různých
věkových kategorií. Další nabídkou pro trávení volného času je zapojení žáků do zájmových
útvarů a akce školní družiny (výlety).

Ve školním roce pokračovala spolupráce s místním Sborem dobrovolných hasičů,
jejichž členové pro ZŠ i MŠ připravili naučné dopoledne, kde žáci získali informace o jejich
požární činnosti a zdravovědě.
V průběhu školního roku jsme se zapojili do charitativní akce - veřejné sbírky Fondu
Sidus.
D/ Úkoly pro příští školní rok
Pro příští školní rok máme vytyčeny tři nejdůležitější úkoly:

a) dále prohlubovat spolupráci s rodiči
b) spolupráce s místními spolky v obci (TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných
hasičů, HC Čistá)

c)

pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo – projekty, kroužky

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V průběhu školního roku se pedagogové účastnili těchto vzdělávacích seminářů a kurzů:

Jméno:
Vendula Hondlová, Dis.

Název vzdělávacího kurzu, semináře:
-

Kooperativní výchova v prostředí
školy

-

Sociální vyloučení a jeho dopad do
oblasti vzdělávání

Kateřina Kalusová, Dis.

-

Efektivní komunikace s dětmi v MŠ

Věra Kladivová

-

Autismus v praxi

-

Metodika

činnosti

asistenta

pedagoga
Marešová Jitka

-

Besídka dětí trochu jinak

Mgr. Řeháková Jitka

-

Dítě, poruchy chování, pozornosti,
rodiče a škola

-

Školská
znění

legislativa
týkající

se

v aktuálním
společného

vzdělávání pro MŠ a ZŠ vč.
podpůrných opatření
Mgr. Miloslava Siglová

-

Dítě, poruchy chování, pozornosti,
rodiče a škola

-

Školská
znění

legislativa
týkající

se

v aktuálním
společného

vzdělávání pro MŠ a ZŠ vč.
podpůrných opatření
-

Rozvoj gramotnosti v české škole

-

Komunikace s rodinou v prostředí
školy

Slavíková Tereza, Dis.

-

Strategie řízení a plánování

-

Nakopněte svoji školu

-

Autismus v praxi

-

Dítě, poruchy chování, pozornosti,
rodiče a škola

-

Školská
znění

legislativa
týkající

se

v aktuálním
společného

vzdělávání pro MŠ a ZŠ vč.
podpůrných opatření
-

Kooperativní výchova v prostředí
školy

Mgr. Stránská Ilona

-

Šikana a její prevence

Mgr. Zahálková Martina

-

Komunikace s rodinou v prostředí
školy

-

Poruchy chování

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo uskutečňováno podle plánu pro DVPP,
který je v průběhu roku aktualizován podle nabídek vzdělávacích organizací a potřeb školy.
Vzdělávací akce probíhaly pod Centrem celoživotního vzdělávání a dále v rámci projektu
Města Litomyšle.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Jedním z hlavních cílů stanovených v koncepci rozvoje školy je propagace školy na
veřejnosti a informovanost veřejnosti o činnosti školy. Tyto cíle jsme se snažili naplňovat
v maximální možné míře. Škola informuje veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím
internetových stránek, dále pak vydáváním vlastního Zpravodaje školy a nechybí ani příspěvky
doplněné fotografiemi do Obecního zpravodaje. Dále se snažíme seznámit veřejnost s činností
školy pořádáním akcí, na které je veřejnost zvána (Den otevřených dveří, Vánoční výstava,
Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi). Ve škole bylo uspořádáno i několik akcí, na které byly
pozvány děti z MŠ v Čisté. Cílem této spolupráce je představit naši školu i ostatním rodičům a
dětem.

Na veřejnosti se škola prezentovala kulturním programem při Rozsvěcení vánočního stromu,
Vánoční besídce pro rodiče a veřejnost, Dětském karnevalu a Dni matek.

Akce základní školy:
 Slavností zahájení školního roku proběhlo 1. 9. 2016 za přítomnosti rodičů prvňáčků a
pozvaných hostů
 Návštěva Obecní knihovny – seznámení s nabídkou a činností
 Program „Papoušci – za krásami barevných klenotů“ – přednáška s ukázkou manželů
Podolských
 Návštěva Ekocentra Paleta Oucmanice – celodenní program „ Výpravy za krásami
přírody“
 Svět ve 3D – zážitková pedagogika, výstava ve 3D
 Sběr papíru
 Projekt „Hrátky skřítka Podzimníčka“ – související oslavy podzimu, dary přírody, vztah
k podzimní přírodě, přísloví podzimu.
 Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi (keramika a patchwork)
 Tematické fotografování dětí společností Photodienst – Vánoce
 Návštěva divadelního představení ve Smetanově domě – Mládí Karla IV.
 Dvoudenní projekt „ Vítáme advent“ spojený s kulturním vystoupením pro rodiče,
adventním průvodem světýlek obcí Čistá, plesem v pyžamech, přenocováním ve škole
a adventními dílnami
 Vystoupení žáků s kulturním programem na obecní akci „ Rozsvěcení vánočního
stromu“
 Divadelní představení společnosti MOPEadD „ Mikuláš“ v tělocvičně školy
 Mikulášská besídka s nadílkou – oslava tradic

 Vánoční výstava prací žáků v budově základní školy
 Den otevřených dveří – prezentace práce školy a školních prostor
 Vánoční výlet do Prahy – výlet rodičů s dětmi do předvánoční Prahy, prohlídka
Vyšehradu, návštěva muzikálu „Ať žijí duchové“, vánočních trhů v centru města
 Vánoční besídka v KD Čistá – kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 Oslava tradic Vánoc, rozdávání dárečků u vánočního stromu ve škole
 Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem – o kapříku Metlíkovi (představení knižní
tvorby mladého spisovatele)
 Zimní pobyt na horách „ Snowprťata“ – Žďárský potok (chata Relaxa) – čtyřdenní pobyt
s lyžováním a jinými aktivitami
 Návštěva rodilého mluvčího ve třídách žáků učících se anglický jazyk
 Plavecký výcvik v Městském bazénu v Litomyšli
 Výchovný program „ Etiketa a školní řád“
 Návštěva předškolních dětí MŠ ve škole „ Škola nanečisto“ – účast ve výuce 1. ročníku
 Zapojení do projektu „Veselé zoubky“ - 1. ročník
 Hudební program „ Hudební šlehačka plná Smetany“ – život a tvorba B. Smetany
 Preventivní program „Stonožka“ pro třídní kolektivy
 Účast žáků na mezinárodní matematické soutěži PANGEA (4. a 5. ročník)
 Návštěva Městské knihovny v Litomyšli – představení knihovny žákům 1. ročníku,
beseda o dětských ilustrátorech
 Karneval v Kulturním domě v Čisté na téma „Pod dubem, za dubem“
 Účast žáků v mezinárodní matematické soutěži „ Matematický klokan“
 Divadelní představení „ Šípková Růženka“
 Návštěva Smetanova domu - Hudební divadlo dětem – „Hrátky na pohádky“
 McDonald‘s Cup – soutěž žáků v malé kopané v Litomyšli a ve Svitavách

 Celodenní projekt „ Čarodějnická škola“ spojená s vystoupením kouzelníka Jiřího
Krejčího.
 Den matek v kulturním domě – kulturní pásmo písní, básniček a tanců dětí MŠ a ZŠ
 Školní výlet - zámek Slatiňany, Košumberk
 Výlet na Konopiště – výlet pro rodiče a děti se zaměřením na myslivost
 Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli
 Projekt „Ovoce do škol“ – ochutnávka cizokrajného ovoce a zeleniny
 „Bambini cup“ – účast na 3. ročníku fotbalového turnaje pro děti prvního stupně
v Dolním Újezdě
 Den s IZS v Litomyšli – představení složek IZS a jejich činnosti
 Hasičský den – pozvání na program dobrovolných hasičů v Čisté
 Schůzka pro rodiče předškoláků – vstup dítěte do 1. ročníku
 Návštěva kostela spojená s odbornou přednáškou o historii kostela, pozváni žáci
5. ročníku, jejich průvodcem byl pan Mgr. Pavel Kuře
 Slavnostní ukončení školního roku, pasování páťáků

Akce školní družiny:
Vzhledem k tomu, že plán práce školní družiny je plánován v souladu s plánem akcí
základní školy, jsou některé výše jmenované aktivity společné.
K dalším akcím organizovaným ŠD patří:
 Návštěvy obecní knihovny pravidelně každý měsíc – celkem 10 krát, výzdoba obecní
knihovny
 Rozvoj čtenářské gramotnosti – pravidelné pondělní čtení
 Zapojení do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ Státní pedagogické knihovny v
Bratislavě

 Návštěvy Městského plaveckého bazénu v Litomyšli – celkem 6 krát
 Výroba kulis na divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“-připravovaném na
Vánoční besídku a divadelní představení „ O Popelce“ – ke Dni matek
 Pečení vánočního cukroví na Vánoční výstavu
 Účast tří žáků (Lukáš Stříteský – postup do národního kola, Barbora Šemorová, Eva
Vojáčková) v literární soutěži „Vyprávěj – aneb klání vypravěčů“ vyhlášenou
nakladatelstvím Albatros
 Praxe studentky VOŠ a SPgŠ v Litomyšli v měsíci květnu
 Výlet do Litomyšle – interaktivní výstava Imaginárium
 Pomoc při organizaci akcí mysliveckého kroužku – přednáška „ O myslivosti a ochraně
lesa“
 Výlet do Litomyšle - bowling

Akce mateřské školy a spolupráce s partnery:

V průběhu roku se děti z mateřské školy účastnily několika akcí spolu s dětmi ze základní školy,
patřily mezi ně například tyto programy:
 Papoušci létající barevné klenoty - přírodovědně zaměřená vzdělávací akce o životě
papoušků
 Svět ve 3D – výstava prostorového vnímání aneb zážitková pedagogika
 Čertovská pohádka – prosincové divadlo pro nejmenší
 Vánoční výstava – výstava výtvarných prací dětí z MŠ v prostorách školy
 Vánoční besídka – program pro rodiče dětí v kulturním domě, zakončený živou kapelou
 Škola nanečisto – návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ
 Schůzka učitelek ZŠ – informační schůzka pro rodiče předškoláků
 Zápis do ZŠ – tematický zápis budoucích prvňáčků

 Karneval - Pod dubem za dubem – aprílový den plný soutěží a odměn v kulturním domě
 Šípková Růženka - pohádkové představení
 Kouzelnická škola – účast na představení v rámci čarodějnického dne
 Den matek – oslava svátku maminek v kulturním domě s připraveným programem
 Tělocvična -v průběhu roku jsme několikrát využily tělocvičnu a jejího sportovního
náčiní
 i v letošním roce jsme měli možnost využít prostory kulturního domu v rámci besídek či
se podílet na programu při akci obce - Vítání občánků
 další výjimečné odpoledne bylo Adventní vystoupení dětí v kostele při příležitosti
rozsvěcení stromu v obci Čistá
 spolupráce s plaveckou školou Ráček nás baví, a tak se v tomto roce děti z II. oddělení
účastnily celkem 10 lekcí předplavecké výuky v Městském bazénu v Litomyšli
 ke společnému setkávání s kamarády z vedlejších MŠ docházelo při účasti na divadlech
v naší MŠ
► TÉMATICKÉ DNY
 Hračkový den – 1x za měsíc měly děti možnost si v určený den donést oblíbenou hračku,
o kterou se musely starat
 Knížkový den – dvakrát jsme uspořádaly v MŠ den s knihou, rozvíjely jsme
předčtenářskou gramotnost a seznamovaly se s populárními dětskými hrdiny
 Čertí školka – čertovské soutěžní dopoledne děti strávily v převlecích, dočkaly se i
Mikulášské nadílky
 Bílý den – v zimních měsících jsme oslavovaly paní zimu a všechno kolem nás bylo bílé

► AKCE PRO RODIČE S DĚTMI
 Mámo, táto, pojď s hrát – v rámci adaptačního období na začátku školního roku měli
rodiče možnost odpoledního hraní s dětmi v prostorách MŠ, které bylo spojeno s
ukázkou hraček a pomůcek
 Strašidelné tvoření – podzimní dny jsme si zpříjemnily dílnou pro rodiče s dětmi a
vyráběly jsme společně lampionky
 Čarodějnické opékání – tematické soutěžní odpoledne pro všechny čarodějky a čaroděje
zakončené opékáním buřtů bylo velmi vydařené
 Loučení s předškoláky – v měsíci červnu jsme slavnostně pasovaly předškoláky a loučily
se s nimi při zahradním pikniku
► EXKURZE, VÝLETY
 Hvězdárna a planetárium Hradec Králové – děti z II. oddělení zažily exkurzi pro malé
astronomy
 Hasičský den – již tradiční vzdělávací a soutěžní dopoledne pořádané místním sborem
hasičů letos opět nezklamalo
 ZOO Jihlava – výlet celé MŠ do zoologické zahrady s výukovým programem “Africké
putování” bylo perfektním zakončením letošního školního roku
► DIVADELNÍ SPOLKY
 Tento rok nás ve školce navštívilo několik zajímavých spolků či osobností se svým
programem např.:
 písničkář Jiří Bílý “Projedeme se po ZOO”
 ochotnické divadlo v Benátkách “O nosaté Čarodějnici”
 divadelní soubor JOJO – “O dvanácti měsíčkách, Perníková pohádka, Popletená
pohádka, Jak to bylo v Pravěku”
 divadlo dětem – “Včelí medvídci”

 M. Novozámská “Hrátky na pohádky”
 program Vesněnka “Cesta kolem Světa”
► MĚSTO LITOMYŠL
 VOŠP a SPgŠ – v průběhu roku v našem zařízení probíhala praxe studentů
 Smetanův dům – 2x jsme navštívily programy pro děti (Včelí medvídci, Hrátky na
pohádky)
 ZUŠ – na pozvání pana Jiříčka jsme s dětmi shlédly ukázku hry na hudební nástroje
 Sportovní hry – předškoláci se účastnili sportovního klání mateřských škol v areálu
Černé hory
► DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
 Angličtina hrou a zdravé pískání – aktivita 1x týdně vedená externím lektorem
 Fotografování dětí (FotoDienst Brno, p. Špičan a p. Boštíková z Čisté)

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 nebyla v našem zařízení provedena fyzická kontrola ČŠI.
Proběhlo pouze několik dotazníkových šetření, které nahrazují kontrolní činnost v místě.
V tomto školním roce jsme byli zařazení do testování školy „ Výběrové zjišťování výsledků
žáků 2016/2017 – 5. ročníku ZŠ“. Testování žáků proběhlo v předmětech Anglický jazyk
(průměrná úspěšnost žáků třídy 86%), Český jazyk (průměrná úspěšnost žáků třídy 69%),
Člověk a svět práce (průměrná úspěšnost žáků třídy 83%).

Vnitřní systém kontrol
Na škole probíhá kontrolní a hospitační činnost v souladu s plánem kontrol a hospitací.
Kontroly ředitelky školy, vedoucí učitelky a vedoucí školní jídelny byly u provozních
pracovníků zaměřeny na dodržování pracovní doby, čistotu pracoviště, vhodné užívání

ochranných pracovních oděvů a plnění pracovní náplně. U pedagogických pracovníků byla
pravidelně kontrolována pedagogická dokumentace a soulad výuky s ŠVP.
Do hodin bylo zařazováno také vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Ukazatele stanovené krajským úřadem
Přímé NIV celkem ze SR z MŠMT
Prostředky poskytnuté a stanovené
zřizovatelem
Příjmy

Poskytnuto
k 31. 12. 2016
4 577 313,00

Použito
k 31. 12.2016

900 000,00

900 000,00

4 577 313,00

*Výsledek hospodaření +376,30 Kč byl převeden do Rezervního fondu školy.
Financování z cizích zdrojů
Kromě příjmů od zřizovatele rodiče dětí mateřské školy a základní školy přispívají
sponzorským darem. Na jeho výši se shodli rodiče a byl stanoven pro základní školu na 50 Kč
měsíčně, pro mateřskou školu na 70 Kč měsíčně. V mateřské škole se ani v roce 2016 nehradilo
školné.
Takto získané prostředky slouží k nákupu hraček, společenských her, tělocvičných
pomůcek, keramické hlíny a specifických výtvarných potřeb a materiálů.
V roce 2017 poskytl dar AG Maiwald a.s. základní škole ve výši 7 000 Kč na
„ Pastelkovné“ žákům 1. ročníku.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola není zapojena do rozvojových programů.
Škola není zapojena do mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola není zapojena.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Po celý školní rok je naše škola součástí realizace projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Doba realizace tohoto projektu je od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2017. Dalším projektem, kterého je naše škola součástí je „Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Doba realizace je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Hlavním
cílem a požadovaným výstupem projektu je zajištění podpory rovného přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání se zaměřením na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Díky tomuto projektu jsou v zařízeních
k dispozici školní asistentky, které pomáhají s péčí o děti a žáky.
V červenci 2017 byl schválen projekt „ZŠ a MŠ Čistá 22“ a vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt bude realizován od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. Celkové
způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 581 957,00 Kč a prostředky jsou hrazeny z 85% z ESF
a 15% ze státního rozpočtu. Dále byla schválena dotace na projekt „ Zabezpečení ZŠ
Čistá“ v rámci Výzvy„ Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených
třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ ve výši 40 000 Kč. Harmonogram realizace tohoto
projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole odborová organizace nepracuje. S jinou odborovou organizací žádný ze
zaměstnanců nespolupracuje.
Organizace, se kterými škola spolupracuje:
Speciálně pedagogické centrum Bystré
Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Orlicí
SVP ALFA Svitavy
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Litomyšl
VOŠ a SPgŠ Litomyšl - průběžné pedagogické praxe studentek školy
Obec Čistá
Školská rada
Spolupráce s rodiči
S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách a formou individuálních pohovorů
dle potřeby. Někteří již také využívají možnosti komunikace prostřednictvím e-mailu.
K předávání informací též slouží nástěnka ve vestibulu školy, internetové stránky školy a
Zpravodaj školy. O všech akcích školy jsou rodiče včas informováni též prostřednictvím
žákovských knížek a deníčků svých dětí. Rodičům žáků je nabídnuta i účast na projektových
dnech a dále mohou využít možnosti otevřené školy – mohou „hospitovat“ ve třídách kdykoli
během výuky.
V tomto školním roce se nám dařilo zapojit rodiče do řady školních akcí. Snahou školy
je získat zájem rodičů o školní práci. Velmi si vážíme jejich podpory.

Závěr
Děkuji všem, kteří se podílejí na spolupráci při výchově a vzdělávání dětí a žáků naší
základní a mateřské školy, za jejich obětavost a nasazení.
Mgr. Miloslava Siglová
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