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Základní údaje o škole

1.1 Základní škola

Název zřizovatele:

Obec Praskačka

Adresa zřizovatele:

Praskačka 12

Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Praskačka,
okres Hradec Králové

Adresa školy:

Praskačka 60, 503 33

Právní forma:

příspěvková organizace

Bankovní spojení:

1085804319/0800

IČO:

75019001

REDIZO:

650054369

Identifikátor ZŠ:
Identifikátor MŠ:
Identifikátor ŠD:
Identifikátor ŠJ ZŠ:
Identifikátor ŠJ MŠ:

102 066 612
107 581 299
117 100 391
102 778 418
102 790 175

Vedení školy:
Zástupce ředitele:
Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Adriana Gajová
Ing. Mgr. Helena Fikarová
Eva Věcková

Kontakt:
Email:
Internetové stránky:

Tel.: +420 724 514 050
zspraskacka@gmail.com
www.zspraskacka.cz

Přehled hlavní činnosti
školy podle zřizovací
listiny:

Základní škola
Mateřská škola
Zařízení školního stravování

Základní škola v Praskačce je školou základní málotřídní se čtyřmi třídami a pěti postupnými
ročníky. Součástí školy jsou jedna třída školní družiny, dvě mateřské školy, z toho jedna jako
odloučené pracoviště a dvě školní jídelny, z toho jedna jako odloučené pracoviště. Škola se
zaměřuje na všestranný rozvoj žáka, proto v její činnosti nechybí umělecké, hudební, estetické a
sportovní aktivity.
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Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 48 žáků z katastrálního území – Praskačka,
Sedlice, Krásnice a Vlčkovice. Nemalou část žáků tvoří obyvatelé z Urbanic, ale v posledních
letech navštěvují naši školu také děti z jiných míst trvalého bydliště. např. Libišan, Hvozdnic.
Školu navštěvují 3 cizinci z Ukrajiny a Vietnamu.
Ve škole vyučujeme podle vzdělávacího programu ŠVP „Podané ruce“. Dlouhodobě se
věnujeme integraci žáků se SVP a žáků nadaných. Již od 1. 9. 2016, od zavedení tzv. inkluze, která
přinesla změny ve způsobu financování a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními,
vypracováváme Plány pedagogické podpory, následně Individuální vzdělávací plán, a pokud je
potřeba a poradna rozhodne, ve vyučování jim pomáhá pedagogický asistent. V základní škole
pracuje v současné době jeden pedagogický asistent, v mateřské škole Praskačka také jeden
pedagogický asistent, v mateřské škole Sedlice jeden školní asistent.
V letošním školním roce jsme zavedli, po pokusném ročníku v minulém školním roce, výuku
mimořádně nadaných žáků v „Klubu nadaných žáků.“ Velkou překážkou je však spolupráce PPP
Hradec Králové, kde zcela nepochopili náš záměr a nejsou dobrou pomocnou institucí v naší
významné činnosti. Musíme proto hledat i jiné cesty hlavně v diagnostice žáků a jejich zařazení.
Přesto se nevzdáváme a hledáme stále jiné cesty, jak tyto žáky rozvíjet.
Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje všestranný rozvoj žáka, rozvíjí rozumovou
výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a
demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou
výchovu žáků. Řídí se Školním vzdělávacím programem s názvem „Podané ruce“, který byl
vypracován na základě RVP vydaného MŠMT.
Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti 1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do
právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci.
V letošním roce jsme se zaměřili kromě vyhledávání a práce s nadanými žáky na rozvoj
pohybových schopností. Nadále propojujeme finanční gramotnost, etickou výchovu, ochranu
životního prostředí, multikulturní výchovu a toleranci k jiným národnostním menšinám
s odlišným kulturním prostředím, aplikujeme toto stále ve všech předmětech a aktivitách ve
škole i mimo ni. Dále v dětech probouzíme nutnost pomoci ohroženým lidem a zvířatům.
Nechybí ani péče o děti s poruchami učení, chování či jinak zdravotně postižené, podpora
sociálně slabých a ohrožených lidí. Vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků s různým handicapem
již probíhá mnoho let, je pro žáky ohleduplnost k potřebným samozřejmostí. Program školního
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roku v sobě nezahrnuje pouze vzdělávací oblast, která je pochopitelně prioritou, ale aktivity
školy jsou mnohostranné a bohaté, o čemž svědčí Program školního roku, který je vyvěšený na
stránkách školy.

1.2 Zřizovatel
Zřizovatelem školy je Obec Praskačka. Zastupitelstvo obce je velmi vstřícné v otázkách rozvoje
školy, v podpoře aktivitám, které pedagogičtí pracovníci, žáci i rodiče realizují. Rozumně zvažuje
nutnost podpory školy a školek v naší obci, jejich modernizaci, která vede ke zlepšení služeb obce
a láká stále více mladých rodin k životu na vsi.
Název zřizovatele

Obec Praskačka

Adresa zřizovatele

Praskačka 12

Kontakt

Tel.: +420 495 588 113
e-mail: praskacka@praskacka.cz

1.3 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola Praskačka

24

Mateřská škola Sedlice

44

Základní škola

80

Školní družina

60

Školní jídelna MŠ

90

Školní jídelna ZŠ

100

6

1.3.1 Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet
tříd

Počet dětí/žáků

Počet dětí/žáků
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

Mateřská škola Praskačka

1

23

23

11,5

Mateřská škola Sedlice

2

43

24+19

10,75

3
(5.roč.)

48

12

16

Školní družina

1

39

39

30

Školní jídelna P

X

71

X

X

Školní jídelna S

X

43

X

X

1. stupeň ZŠ

1.3.2 Základní škola
Školní rok 2018/2019 byl zaměřen na celkový, komplexní rozvoj žáků, zdravý životní styl, na
výchovu k hezkým mezilidským vztahům, a hlavně k rozvoji pohybových schopností a
dovedností. Pro tuto činnost byl vypracován celoroční projekt „Sport nás baví“ a celý rok jsme
mimořádně rozvíjeli pohybovou činnost ve všech oblastech výuky.
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Již několik let vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy. Jazykovou gramotnost prohlubujeme i
v jiných předmětech a ve spolupráci s jazykovou školou House of English, která kromě klasických
hodin pořádá i workshopy s rodilými mluvčími. Letos jsme shlédli anglické divadelní představení.
Stále pokračuje spolupráce s TJ Sokol Hradec Králové, jíž jsme odloučenou pobočkou. Využíváme
hřiště v Hradci Králové, účastníme se závodů pořádaných trenéry z TJ Sokol Hradec Králové.
Velmi nás těší, že sportovní oddíl navštěvuje mnoho dětí i z okolních obcí. Pokračovali jsme
v celostátním odznaku dětské zdatnosti OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) pod
záštitou Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. I po dalším roce realizace této aktivity musíme
konstatovat, že se nám daří zvyšovat tělesnou zdatnost u všech žáků školy a jejich zájem o
sportování. Proto jsme pro letošní rok zvolili projektové téma „Sport nás baví“. K porovnání
sportovních výsledků je vypracována tabulka výkonností dětí, která je všem dostupná na
nástěnce školy a motivuje žáky k lepším výkonům. O dovednostech svých dětí se mohou
pravidelně informovat prostřednictvím nástěnky i rodiče. Na konci školního roku dostali žáci,
kteří dosáhli úrovně některého ze čtyř stupňů hodnocení na základě zaslaných výsledků diplomy
a odznaky zdatnosti. Souhrn úspěšných žáků při plnění 10 disciplín Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů:
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Zlatý odznak:

Vasyl Prodanets, Filip Vosátka

Stříbrný odznak:

Kristýna Kovandová, Patrik Mrňávek, Eleanor Slavíčková, Václav Voltr

Bronzový odznak:

Petr Bronec, Kristýna Chvojková, Veronika Chvojková, Mariana Křížová,
Magdalena Michaela Kulichová, Norbert Matys, Anna Myslíková, Denisa
Nosková, Kryštof Pavlis, Dominik Plachý, Yevhen Prodanets, Olivia
Milene Safari, Ondřej Sovák, Tomáš Sovák, Ester Šujanová, Jacob
Tebbens, Ela Trnková, Sára Vysloužilová, Samuel Darmovzal, Klára
Vítová

Účast na sportovních akcích ZŠ
Atletika
Lyžařský kurz - Olešnice v Orlických horách
Turnaj ve vybíjené
Turnaj ve fotbalu
Turnaj ve florbalu
Sportovní den
Orientační běh

LYŽAŘSKÝ KURZ
Lyžařského kurzu pro žáky naší školy se nezúčastnili pouze 3 žáci školy. Během pěti dní si všichni
vylepšili techniku nejen na lyžích, ale i na snowboardu. Pro některé žáčky to byla první zkušenost,
ale všichni se vraceli večer domů velmi spokojeni a těšili se na nový den. Energy ski school měla
opět všechno vzorně připravené, včetně závěrečných závodů. V letošním roce nám přály i
sněhové podmínky na sjezdovkách, a tak se mohly k aktivitám využít všechny dostupné tratě.
Závodů poslední den výuky se vždy účastní mnoho rodičů našich žáků, kteří pomáhají fandit při
slalomových disciplínách. Pro nás je příjemné zjišťovat, že i v dnešní hektické době mají rodiče
zájem o činnost svých dětí a rádi si vezmou dovolenou, aby s námi mohli sdílet radost z výsledků.
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VYBÍJENÁ
Vánoční turnaj v Malšově Lhotě – 7. místo
Vánočního turnaje v Malšově Lhotě se účastníme již mnoho let a turnaj má tradici mezi
málotřídními školami, i když se nám již delší dobu nedaří probojovat na přední příčky. Důvodem
bude pravděpodobně, že dáváme přednost jiným sportům.

ORIENTAČNÍ BĚH
Minulý školní rok jsme poprvé na škole v přírodě vyzkoušeli orientační běh. Nyní už máme na
škole vlastní vybavení, a tak seznamujeme žáky s pohybem v terénu s mapou v ruce. I v letošním
roce během pobytu na škole v přírodě jsme využili již získaných dovedností v orientačním běhu
a děti vylepšily své výsledky a orientaci v terénu. Někteří žáci se dokáží ve známém terénu
orientovat pomocí azimutů již jako zkušení sportovci. Vždy je pro všechny velmi napínavé, aby
všichni našli bezpečně cestu zpět.

Florbal
V letošním školním roce jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Základní škole v Kuklenách,
kam jsou vždy zvány spádové školy ke sportovnímu setkávání a poznávání se. Kromě tohoto
turnaje jsme také vyslali účastníky na tradiční okresní kolo ČEPs Cupu, školního poháru škol ve
florbalu, chlapecký tým se na turnaji neztratil a přivezl pěkné 4. místo.

Atletika
Při naší škole působí přípravka atletického oddílu TJ Sokol Hradec Králové. Sportovní průprava
žáků je vidět na různých atletických soutěžích, kterých se naše škola účastní. Na začátku školního
roku to je soutěž Nejrychlejší Hradečák, kde se pravidelně probojovávají naši sportovci do finále.
Daří se nám také sestavit šestnáctičlenný tým pro štafetový pohár. Žáci si tak mají možnost
vyzkoušet, jaké to je sprintovat v dráze atletického stadionu se štafetovým kolíkem v ruce. Na
tomto sportovním klání vždy panuje úžasná atmosféra a děti z naší základní školy se v konkurenci
12ti hradeckých škol rozhodně neztrácejí. O tom, že i žáci vesnické školy mohou být skvělými
reprezentanty, svědčí účast Filipa Vosátky, který reprezentoval TJ Sokol Hradec Králové na
Krajském přeboru mladších žáků a vypracoval se na druhého nejúspěšnějšího atleta z Hradce
Králové.
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VÝJIMEČNÉ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ MIMO ŠKOLU:
Veronika Chvojková
Filip Vosátka
Václav Voltr

AEROBIK – TÝMY – B.A.Z. centrum 1., 2. místa
TJ Sokol Hradec Králové – 2. nejúspěšnější atlet z HK
FC Hradec Králové

Během letních prázdnin jsme vypracovali celoroční projekt „Sport nás baví“, který byl zaměřen
na rozvoj pohybových aktivit. Stal se součástí ŠVP ZŠ a školní družiny. V rámci projektu jsme
zorganizovali mnoho sportovních událostí. Hlavním zaměřením projektu bylo přitáhnout děti
k radosti ze sportování, případně je zapojit do některých sportovních klubů, kde by se mohly
rozvíjet dále ve svých schopnostech. Velmi nás potěšila nabídka ze strany trenéra a prarodiče
jednoho našeho žáka, který nabídl pomoc při organizaci sportování žáků školy. Je vždy příjemné
zjistit, že stále se nacházejí sportovní nadšenci, kteří nadšeně pomáhají v pohybovém rozvoji
dětí.
Celoškolní projekt školního roku 2018/2019 „Sport nás baví“ se věnoval pohybovým aktivitám
při vyučování, ve školní družině i mimo vyučování. Zúčastnili jsme se mnoha sportovních aktivit
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v několika sportovních odvětvích. V současné době se můžeme pyšnit největšími úspěchy
v lehké atletice, a to hlavně z důvodu silné základny a dobrého vedení Heleny Fikarové a Radka
Vosátky jako pobočky Sokola v naší škole.
Na základě nabídky pana Sedláčka byl zorganizován krásný sportovní den pro žáky školy za
přispění obce Praskačka a rodiny Sedláčkovy na hřišti v Urbanicích. Na celkové přípravě se též
podíleli Helena Fikarová a Radek Vosátka.

Mnoho sportovních aktivit proběhlo ve škole v přírodě – olympiáda, orientační běh, závody kol,
závody kolečkových bruslí, míčové hry, postřehové závody.
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TESTOVÁNÍ A CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY
Ve školním roce 2018-2019 jsme ve výchovně -vzdělávací oblasti pokračovali v rozvoji
mediálních dovedností. Zaměřili jsme se též na výuku finanční gramotnosti, které se stává
důležitým výchovně vzdělávacím předmětem v současných podmínkách společnosti. Škola se
opětovně zapojila do celostátního charitativního projektu „Čtení pomáhá“, který rozvíjí a
podporuje zájem dětí o čtení a knihy a zároveň motivuje k pomoci potřebným. Zapojili jsme se
k celostátnímu certifikovanému testování 3. a 5. ročníků společnosti Scio. Testovány byly tyto
kategorie: matematika, český jazyk a ostatní studijní předpoklady.
Letošní rok byl ve znamení 100. výročí vzniku republiky. K tomuto tématu jsme pro žáky
uspořádali přednášku na téma Staleté kořeny 1918-2018. Program připravil portál
NAJDILEKTORA CZ, který zprostředkovává preventivní a etické programy pro školy. Pro
Královehradecký kraj přijel lektor Vít Pospíšil, který poutavou formou vyprávěl o historii naší
země od roku 1918. Během dvou vyučovacích hodin žáci nejen poslouchali, ale také shlédli
dobové ukázky a vytvářeli strom s vlastními názory.
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Žáci 4. postupného ročníku se opět zúčastnili korespondenčního semináře v matematice. Jako
v minulých letech i letos se umístili na vysokých příčkách.
Celorepublikové srovnávací testování slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a
porovnání se stovkami škol z celé ČR v českém jazyce, matematice, jazycích a dalších
předmětech. Díky testu obecných studijních předpokladů (obdobné se používají celosvětově ke
zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj
studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro
ředitele, žáky, rodiče a učitele. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné
výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého
vyřešeného testu.

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do významné logické soutěže „Matematický
klokan“, kde někteří žáci naší školy získali výborná umístění v rámci Královéhradeckého kraje.
Nejúspěšnějším žákem byl Bořek Fikar, který se umístil na 13. místě v Královéhradeckém kraji.
Základním cílem tohoto testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý žák naplňuje
požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.
Zapojili jsme se do některých ekologických projektů jako je třídění odpadů, sběr starého papíru,
sběr nebezpečného odpadu nebo celostátní akce „Ukliďme Česko“. Do těchto činností se zapojily
i obě mateřské školy.
VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
V letošním školním roce se někteří žáci školy zúčastnili celorepublikového projektu pod záštitou
Ministerstva vnitra, který byl zaměřen na sport a ochranu přírody. Velmi nás potěšilo, že tři žáci
3. postupného ročníku se umístili na stupních vítězů. Klára Vítová, Eliška Šumpíková a Mariana
Křížová. Všechny jmenované spolu s paní učitelkou třídní Helenou Fikarovou převzaly ocenění
na slavnostním vyhlášení v Praze.
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KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ
Již druhým rokem funguje v naší škole „Klub nadaných žáků. Fungování klubu byla vyčleněna
dvouhodinová dotace. Do klubu byli vybráni žáci na základě posouzení učitelů a dále diagnostiky
PPP, kde však zjišťujeme určité nepochopení právě tam, kde by měla být největší vstřícnost právě
k nadaným dětem. Potřeba vzdělávání nadaných žáků je nezbytná pro vyvážený a zdravý vývoj
společnosti. Škoda, že ne vždy se na tyto žáky myslí na nejvyšších místech pedagogiky, i když již
dlouhá léta se vedou debaty právě na toto téma.
Cílem klubu je podpora nadání ve všech oblastech lidské činnosti. Ani mezi odborníky neexistuje
jednoznačný konsenzus, co je nadání, talent, a jak můžeme definovat nadaného žáka. Nadání
můžeme vymezit více schopnostmi jako je intelekt, tvořivost a produktivita myšlení. Cílem Klubu
je snaha rozvíjet jeho intelekt, tvořivost, motivovat k učení, k produktivitě myšlení a dát možnost
projevit se v oblasti, ve které dosahuje

výjimečných výkonů a výsledků. V rámci toho se

pedagogické pracovnice zúčastnily seminářů zabývajících se nadáním a vzděláváním žáků Qiido
Akademie - je to vzdělávací program, který ředitelům a učitelům základních škol poskytuje
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ucelené know-how pro vzdělávání a rozvoj MiND (mimořádně intelektově nadaných dětí) na
prvním stupni ZŠ.
Vzdělávání pedagogů
Další vzdělávání učitelů probíhalo v rámci celoživotního vzdělávání a projektu vzdělávání MŠMT
a je nedílnou součástí rozvoje pedagogických pracovníků. Oblasti vzdělávání jsou široké a
podporují rozvoj pedagogických dovedností, psychologického vzdělávání, práce s integrovanými
dětmi, jazyků a pracovních činností. Mnohé vzdělávací programy byly a budou v letech 2018 2020 uskutečněny v rámci zapojení do projektu Šablony do škol II. Např. vzdělávání pedagogů
na ICT, tandemové vzdělávání a jiné spojené s aktivitami spojenými s navolenými šablonami.
Byly jsme osloveny paní Martinou Maněnovou, Ph.D z Univerzity Hradec Králové – Ústav
primární a preprimární edukace k zapojení do výzkumu „ Využívání metod a forem práce ve
výuce“.
Průběžné činnosti
Celý školní rok probíhala dyslektická náprava žáků, náprava žáka s vývojovou dysfázií a
doučování žáků s jakýmikoliv potřebami. Několikrát během školního roku se uskutečnila setkání
pedagogů s rodiči žáků při různých akcích. Např: vánoční tvoření, adventní zpívání v kostele,
školní lyžování, Praskačský zpěváček a škola v přírodě.
MŠMT vyhlásilo navazující program tzv. Šablony do škol II., které jsou rozšířené o zkvalitnění
činnosti školních družin a opět nabízí velkou škálu aktivit, které může škola využít. Celková částka
činí 1 078 025,- Kč.
Naše škole dále pokračuje v tomto programu a na dvouleté období jsme si navolili aktivity, které
považujeme za vhodné a zajímavé pro naše děti, žáky, pedagogy i rodiče.
Mateřskou školu jsme posílili o školního asistenta pro potřebné žáky. Dále jsme školky zapojili
do šablony „Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“ a „Projektový den ve školce“.
„Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem“, „Projektový den ve škole“, „Projektový
den mimo školu“, „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ“ a
„Komunitně osvětová setkávání“, Klub zábavné logiky, Badatelský klub a Čtenářský klub. Školní
družina se zapojila do těchto aktivit: Tandemové vzdělávání, Deskové hry a Projektové dny.

Všechna oddělení školy se pravidelně účastní akcí pořádaných Mikroregionem Urbanická brázda.
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V průběhu roku jsme do naší školy přijali na praxi několik studentů, kteří si nás vybrali, buď na
doporučení anebo jsou to naši bývalí žáci. Jsme rádi, že můžeme svými zkušenostmi a
dlouholetou praxí přispět k přípravě studentů. Vidíme však i stinné stránky špatného výběru ze
strany studenta, který není vhodným adeptem pro výkon tohoto krásného povolání. Ve
spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, jíž jsme fakultní školou, k nám docházejí studenti nejen
na praxi, zapojili jsme se také do výzkumu, kde bylo sledováno zapojení žáků do vyučovacího
procesu v rámci předmětu Člověk a jeho svět. Rovněž byly hodnoceny zvolené metody práce
učitelů při výuce. Je velmi potěšující, že vedoucí výzkumu hodnotili naši školu jako příkladnou a
inspirující pro jiné základní školy v Hradci Králové a míra zapojení našich studentů ve výuce je
nadstandardní.
Neustále se snažíme ve všech předmětech zkvalitnit výchovně vzdělávací proces, zaměřujeme
se na individuality dětí a zkvalitnění celkové školní práce. Orientujeme se na individuální přístup
k dětem, vzděláváme žáky s hendikepem. Provádíme dyslektickou nápravu a doučování. Opět se
soustředíme na výběr nejvhodnějších učebnic a moderních didaktických pomůcek, kterých jsme
i tento školní rok nakoupili dostatek díky finanční podpoře MŠMT. Stále probíhá doplnění knih
do školní knihovny a kabinetů.
Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti, zdravé
soutěživosti, ale i k práci ve skupinách, která vychovává děti ke spolupráci. Do výuky jsme zapojili
poznatky interaktivní výuky, neboť škola je již vybavena třemi interaktivními tabulemi, počítači
a tablety. Snažíme se žákům názorně ukazovat a popisovat věci, aby jejich významu porozuměli,
co možná nejlépe. Proto hledáme na internetu, v encyklopediích, chodíme do přírody. V 5.
ročníku se vyučuje předmět Informační technologie, ale i žáci nižších ročníků mají možnost
využívat počítače, notebooky a tablety během vyučování, pokud si potřebují něco vyhledat.
Pozornost také věnujeme oblasti spojení s přírodou a péčí o ni, a také výchově ke zdravému
životnímu stylu. Ve své pedagogické práci hojně využíváme výuky k získávání poznatků na
základě vlastních zkušeností a vlastních bádání a orientaci v současném světě a našem nejbližším
okolí (sledování televize, sportovních utkání, významných dnů, čtení dětských i odborných
časopisů, sledování zpráv, vyprávění vlastních zážitků, exkurze). Tímto směrem jsme vedli i
celoškolní projekty. Cílem celoškolních projektů jsou hlavně vlastní prožitky a získávání vlastních
zkušeností a dovedností, vyhledávání vlastních poznatků.
Významnou součástí školní práce je výchova k lásce a pomoci druhým díky charitativním
projektům - Lékaři bez hranic, Adopce na dálku, Čtení pomáhá, ale i samotná integrace žáků se
SVP.
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Jednou z největších výhod málotřídní školy je její velikost co do počtu žáků a početnosti
jednotlivých tříd. Anonymita je vyloučena, každé dítě má prostor na vyjádření svých názorů a
vyprávění o sobě a svých zážitcích, učitel je dokonale zná. Individualita každého dítěte se může
projevit v jakékoliv situaci. Nejen při vyučování, ale i o přestávkách, při činnosti v družině nebo
při volném hraní v kolektivu dětí. Při jeho pozorování získá učitel komplexní přehled o dítěti, jeho
vlastnostech, schopnostech, návycích, talentu a přáních.
Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel – žáci,
učitel – ostatní pracovníci školy, učitelé – rodiče. Vzhledem k počtu žáků je vždy dostatek času
na řešení problému, jednotlivých názorů, je čas věnovat se více oblastem v životě, a proto dětem
měsíc co měsíc připravujeme bohatý program, v kterém se najde místo pro nejrůznější oblasti.
Myslíme si, že v tomto se nám práce daří.
Zaměřujeme se také na pomoc občanům našich obcí a obci Praskačka v péči o okolí, což vede
děti k vytváření kladnému vztahu k přírodě, životnímu prostředí a mezilidským vztahům. Děti
navštěvují staré spoluobčany v době vánočních svátků s přáním a drobným dárkem, který samy
vyrobily. Zveme občany na školní akce, jako je adventní zpívání v kostele v Praskačce, přehlídku
činnosti kroužků a na slavnostní ukončení školního roku, které jsme i letos po loňském úspěchu
uskutečnili v Bělči nad Orlicí. Také jsme spoluobčany pozvali na vánoční dílnu, kterou vedla
zahradní aranžérka. S oběma mateřskými školami se střídáme ve výzdobě obecního úřadu a vždy
zajišťujeme vítání občánků naší obce.
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Velmi se nám osvědčuje úzká spolupráce ZŠ a MŠ. Toto propojení je důležité hlavně ve vytváření
pozitivního přístupu ke škole jako zaměstnání, utváření hezkých vztahů mezi kolegyněmi a vztah
zaměstnanců a vedení školy. Intenzivní spolupráce vede k dobrému vzájemnému poznávání
mezi pedagogy a utváří dobré vztahy mezi rodiči a pedagogy. Společně s MŠ se zároveň snažíme
vše koncipovat tak, abychom vytvořili dobrou přípravu dětí pro vstup do první třídy. Konáme
společné akce, setkáváme se v zájmových činnostech, děti ze základní i mateřské školy se účastní
vítání občánků, olympiády, Praskačského zpěváčka a navštěvují základní školu.
Společně tvoříme některé projekty a tím významně propojujeme vzájemnou spolupráci. Děti MŠ
jsou tak zvyklé na prostředí školy, a proto jejich přechod do 1. ročníku základní školy je
přirozenou záležitostí. V letošním roce se uskutečnilo opět několik vzájemných setkání dětí z MŠ
s dětmi základní školy.
Snažíme se zapojovat do činnosti a dění školy také rodiče. Jsou proto zváni na Dny otevřených
dveří, na vánoční dílnu, na vystoupení kroužků, na soutěže. Každoročně mnozí rodiče jezdí za
námi na hory do Olešnice v Orlických horách, jsou účastni při přepravě dětí na školu v přírodě,
opět jsme se společně setkali při sportovním klání v Bělči při posezení u táboráku se zpěvem a
kytarou.

1.3.3 Mateřská škola Praskačka a Sedlice
Při základní škole jsou provozovány dvě mateřské školy, jedna v Praskačce, druhá, jako
odloučené pracoviště, v Sedlici.
Ve školním roce 2018/2019 se výchovná práce zaměřovala na výchovu ke kamarádství a etickou
výchovu, soužití v obci, vzájemné vztahy mezi dětmi, ale i na individuální péči o mladší děti.
V jedné mateřské škole jsou zavedena dvě oddělení, kde mladší děti pracují v menším kolektivu
v době dopoledních činností. Práce s tříletými dětmi v menší skupince velice prospívá dětem
v jejich rozvoji, samostatnosti a rychlejšímu navyknutí na mateřskou školu. Již po několika
měsících jsou vidět veliké pokroky. Toto rozdělení na mladší a starší přináší zklidnění do celkové
práce mateřské školy, malé děti potřebují odlišný pedagogický přístup.
V druhé mateřské škole je pouze jedno oddělení, práce se všemi věkovými kategoriemi je velmi
náročná a vyžaduje velmi kvalitní přípravu. Tento školní rok pracovala ve školce školní asistentka,
jejíž úvazek je hrazen z projektu EU Šablony do škol. Ta byla nápomocna při výchovně-
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vzdělávacím procesu. Její asistence pomáhá ke zkvalitnění hlavní činnosti, neboť koordinuje
chování a práci dětí, které to potřebují a zastává některé činnosti paní učitelky.

Mateřská škola Praskačka
Ve školním roce 2018/2019 vzdělávali dle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s motivačním názvem „Jsme kamarádi“, který je dokumentem otevřeným,
vytvořeným a sjednoceným všemi pedagogickými pracovníky MŠ Praskačka a MŠ Sedlice. Je
každoročně inovován a obohacován podle potřeb dětí a situace ve společnosti. Snahou je
propojení obou mateřských škol, proto jsou hlavní témata a některé akce společné. Vzájemně
se děti navštěvují, účastní se společně divadelních, pěveckých, hudebních a sportovních akcí.
Práce v Mateřské škole Praskačka byla opět zaměřena na získávání prvních sociálních kontaktů
u dětí mladšího věku a na adaptaci dětí na prostředí mateřské školy po prázdninách. Hlavním
záměrem je podporovat fyzickou a pohybovou zdatnost, rozvíjet a zdokonalovat sebeobslužné
dovednosti, základy osobní hygieny a společenského chování.
Starší děti již májí základní návyky a dovednosti, přesto je nutné zaměřit se na adaptaci s mladší
skupinou a získávání nových zkušeností. Výchovně vzdělávacím působením je podporována
dětská zvídavost a touha objevovat. Školní rok byl zaměřen na posilování prosociálního chování,
upevňováním kladných a ohleduplných vztahů mezi dětmi, vztahů dětí k dospělým a starším
lidem. Byl kladen důraz na to, aby byly děti seznamovány s běžnými praktickými činnostmi a
dovednostmi, které jim přináší a nadále bude přinášet každodenní život.
I v MŠ se stalo zvykem setkávání dětí a rodičů v rámci dílen a komunitních setkávání. Je to velmi
přínosné pro prezentaci MŠ na veřejnosti, a také to prohlubuje vztahy mezi učitelkami a rodiči.
Ti, kteří mají srovnání s jinými MŠ, hodnotí tato sdružování jako velmi prospěšná. Úkoly
vzdělávacího programu byly plněny tak, aby docházelo k propojení jednotlivých vzdělávacích
oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně - kulturní a enviromentální.
Pedagogické sbory v obou mateřských školách pracovaly velmi dobře a obětavě s významným
nasazením svých možností, často nad rámec svých pracovních povinností. Všichni společně
s dětmi vytvořili mnoho krásných projektů vedoucích k novým prožitkům a poznatkům. Cílem
mateřských škol je, aby děti pracovaly s chutí, zájmem a radostí.
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Snažíme se o propojení mateřských škol a základní školy, abychom usnadnili přechod dětí z jedné
instituce do druhé. Předškoláci se pravidelně účastnili výuky v první třídě a seznamovali se s jeho
prostředím.
Školní rok v mateřské škole Praskačka byl velice pestrý a plný zajímavých akcí, zážitků,
překvapení a legrace. Z mnoha akcí se staly tradice např. Dýňobraní, vánoční posezení
s tvořením, velikonoční jarmark, návštěva místních řemeslníků, návštěva místní knihovny, účast
na Praskačském zpěváčku. Děti také navštívily rodinnou farmu v Osicích, vyráběly ze dřeva
v dřevíčkové dílně, ve školce děti navštívil myslivec pan Moule, od kterého se dozvěděly mnoho
zajímavých informací o zvířatech. Do školky také přijela paní spisovatelka dětských knih, která
dětem přiblížila výrobu knih a přivezla nové dvě knihy o hmyzím světě. Nám se podařilo díky
projektu: “Rodiče čtou dětem české pohádky,“ zapojit všechny rodiče ze školky a za to jim
děkujeme. Nesmím zapomenout na návštěvu hasičů p. Rybičky s kolegyní, při které si děti mohly
obléknout hasičskou výstroj a prozkoumat hasičskou výzbroj.
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Děti si užily karnevalové veselí, čarodějnický den plný úkolů, soutěží a her. Na předškoláky čekala
noční stezka odvahy a přespání v mateřské škole. Také jsme se vydali vlakem do Chlumce nad
Cidlinou na zajímavou velikonoční výstavu plnou tradic a zvyků v místním kostele. Děti byly
nadšené z ukázky psích agilit, kde si mohly samy vyzkoušet překážky pro pejsky. Po návštěvě
zábavného parku Mirakulum mělo mnoho dětí jasno, kam chtějí jet s rodiči. Mezi poslední akce
patřila olympiáda mateřských škol Praskačka a Sedlice, na které si všechny děti zasoutěžily,
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zacvičily, získaly medaile, diplomy a zmrzlinu ke Dni dětí. Tradičním ukončením školního roku je
rozloučení s předškoláky a jejich šerpování. Stále pokračuje důsledná příprava předškolních dětí
na vstup k základnímu vzdělávání. Na tuto přípravu je kladen v současnosti velký důraz, hlavně
pak u dětí ze sociálně slabšího prostředí. Tato příprava je důležitým prvkem k pozdějšímu
vzdělávání v základní škole.
Mateřská škola Praskačka využívá i prostory základní školy. Jedná se hlavně o tělocvičnu nebo
prostory školní družiny.

Mateřská škola Sedlice
V tomto školním roce byly děti vzdělávány podle třídních vzdělávacích programů Toníkova
dobrodružství (třída Broučků) a Dubínkova dobrodružství (třída Skřítků a Šikulů). Toník a Dubínek
jsou maňásci, kteří doprovází děti při ranních rituálech i během celého dne. Mateřskou školu
celkem navštěvovalo 43 dětí. 24 dětí bylo ve třídě Skřítků a Šikulů, z toho 17 předškoláků, z nich
2 děti s odkladem školní docházky, ostatní děti ve třídě jsou ve věku 4 – 5 let. Ve třídě Broučků
bylo 19 dětí ve věkovém rozmezí 3 – 4 roky.
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Během školního roku byly uskutečnily 2 rodičovské schůzky, první na začátku školního roku,
druhá v 2. pololetí. Rodiče mají možnost si průběžně domluvit individuální schůzku podle
potřeby.
Ve třídě Skřítků a Šikulů došlo ke změně při práci s dětmi, ve třídě byly vytvořeny tzv. herní
koutky. Cílem tohoto uspořádání je vést děti především k samostatnosti, spolupráci ve skupině
a dokončení zadaného úkolu. Každý koutek byl zaměřen na určitou oblast hry a učení. V koutku
„Herec“ si děti hrály různé námětové hry, např. na rodinu, na maminku, s loutkovým divadlem,
s maňásky apod. Ve „Výtvarníkovi“ se děti seznamovaly s různými výtvarnými technikami a
rozvíjely grafomotoriku. Koutek „Objevitel“ nabízel pokusy, objevy, společenské a didaktické
hry, práce s tablety, apod. Své praktické zkušenosti mohly děti rozvíjet ve „Staviteli“, zde se
nacházely různé konstruktivní hry. Koutek „Čtenář“ je relaxační koutek, děti si mohou prohlížet
knížky nebo skládat puzzle. Vzdělávání touto formou se učitelkám osvědčilo, lépe mohly sledovat
pokroky dítěte a snadněji zjistily, ve kterých oblastech je dítě nejisté a na co se více zaměřit.
Každý týden byly v koutcích pro děti připraveny vhodné aktivity k danému tématu.
Předškoláci pracovali se souborem pracovních listů firmy Nomiland: Poznáváme svět,
Matematika předškoláka, Písanka předškoláka. Ke konci 1. pololetí jsme se s rodiči předškoláků
domluvili na individuálních schůzkách, kde jsme probrali silné a slabé stránky dítěte, případně
jsme doporučily, co by bylo vhodné s dítětem rozvíjet doma. U dvou dětí jsme doporučily
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návštěvu pedagogicko-psychologické poradny z důvodu prověření školní zralosti. Navázaly jsme
spolupráci s dětskou psycholožkou paní Procházkovou, která je ochotná s námi i rodiči řešit
případné problémy se žáky s SPU.
Diagnostika dítěte probíhá každodenně během vzdělávání i volné hry formou pozorování či
rozhovoru. Případné postřehy jsou zaznamenávány do sešitu ke konkrétnímu dítěti. Dále vždy
na konci tematického bloku (většinou1x týdně) hodnotíme dosažení předem stanovených
konkretizovaných výstupů do konkrétního formuláře. Každé dítě má v mateřské škole vlastní
složku, do které zakládáme kresby (např. postavy) či pracovní listy, ze kterých lze posoudit rozvoj
dítěte. Třikrát ročně vyplňujeme „diagnostiku dítěte“, kde jsou podrobně rozepsány oblasti
rozvoje dítěte.

V průběhu školního roku byl pro děti připraven pestrý program: divadelní představení, vánoční
jarmark, karneval, beseda s hasiči, psí agility apod. Za zmínku určitě stojí úspěch našich dětí na
pěvecké soutěži Praskačský zpěváček, na které děti doprovázela na klavír nová posila našeho
týmu Bc. Jana Klazarová.
Tradici „pálení čarodějnic“ jsme oslavili setkáním s rodiči na školní zahradě, kde si děti plnily
různé tematické disciplíny, ochutnávaly čarodějný lektvar a opékaly párky. Došlo také na
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hlasování o „nej… koště“, které vyráběli rodiče s dětmi. Počasí i atmosféra byla báječná, věřím,
že si všichni akci pěkně užili.
Den dětí jsme oslavily sportem, poslední květnový den se totiž uskutečnila na sedlickém hřišti
sportovní olympiáda, které se zúčastnila také Mateřská škola Praskačka. Na děti čekalo
překvapení, během sportování přijelo auto se zmrzlinou.
Besídka spojená s rozloučením s předškoláky proběhla v prvním červnovém týdnu. Děti si pro
rodiče secvičily Motýlí příběh, následovalo pasování předškoláků na školáky a závěrečná
písnička. Děti byly už během nacvičování úžasné a rodičům předvedly bez chyby celé pásmo
básniček a písniček.
Již tradiční a velmi očekáváné „přespávání předškoláků“ ve školce předcházel cyklistický výlet do
nedalekého Mc Donaldu u Osic, posezení u táboráku, stezka odvahy i „exkurze“ na půdě.

Tato mateřská škola také využívá a pracuje podle ŠVP Jsme kamarádi, který vychází z RVP – PV.
Jednotlivá témata celého školního roku jsou podrobně propracována v TVP.
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1.3.4 Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 40 žáků, což je skoro 85% všech žáků ve škole. Jsme rádi, že můžeme
všem pracujícím rodičům vyhovět a postarat se o jejich děti do odpoledních hodin, zabezpečit
jim zázemí, zábavu a docházku na jednotlivé kroužky. Školní družina začíná již ráno, kdy se v 6.30
otevírá škola a končí v 16. 30 hodin. Školní družina má 1,5 oddělení, kdy se práce dělí v její hlavní
činnosti, kdy je v ŠD nejvíce žáků. Výchovu a vzdělávání v tuto dobu zabezpečují dvě
vychovatelky. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení tak, aby činnost mohla být koncipována dle
jejich zájmů a věku. Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní
odpočinek a zájmové aktivity. Družina není hlídání dětí, ale propracovaný sled činností, který je
rozdělen do několika oblastí: odpočinkové a zájmové, které se opírají o ŠVP družiny
korespondující se ŠVP ZŠ. Tento rok to byl projekt Sport nás baví. Program ŠD je bohatý zahrnuje
v sobě činnosti estetické, hudební, výtvarné a sportovní. Dále se v rámci družiny organizují
činnosti k různým obdobím roku a s tím související významné zajímavosti, které patří
k nějakému období v roce např. Sport nás baví( street basketbal, badminton, speedminton,
tenis) halloween, projektový den, biatlon, Den knihy, zapojení do projektu Ježíškova vnoučata a
masopust, karneval, adventní období, drakiáda, pečení posvícenských koláčů, dlabání dýní,
závody autíček na ovládání, prevence šikany, čertovský bál, dárkování, Tři králové, velikonoční
projekt, čarodějnický rej, Den dětí a jiné. Součástí ŠVP ŠD je Minimální preventivní program.
Paní vychovatelka začala s dětmi budovat bylinkovo-okrasnou zahrádku a ten, kdo nejvíc
pomáhal byl odměněn exkurzí do zahradnictví Vancovi v Nechanicích. Uskutečnily se tyto
projektové dny: Čertovský bál, Dýňobraní a Olympiáda. Vychovatelky školní družiny již od května
chystají školu v přírodě, která je vždy tematicky zaměřená. Letos byla škola v přírodě zaměřena
na téma Hoši od Bobří řeky. Do všech aktivit se vnesly prvky skautských dovedností.
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Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní
zahradě, která je v současné době dostatečně prostorná, neboť zřizovateli se podařilo získat
přilehlé, původně soukromé pozemky. Zde mají žáci ZŠ i MŠ možnost plného pohybového vyžití.
Využíváme možnosti pohybového rozvoje v rámci obecního hřiště. Dostatečné vybavení vede
k celkovému rozvoji obratnosti a zdatnosti našich žáků. Děti mají možnost hrát míčové a
pohybové hry. V zimě mají možnost využití místního „dolíku“ k sáňkování i jiným aktivitám. Za
nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny - zde je aktivita dětí zaměřena na
sportovní činnosti – míčové, závodivé a pohybové hry. Využívají také dvě oddělení školní družiny
v prostorách školních tříd - zde si děti hrají společenské hry, výukové hry na počítači, malují a
vyrábějí různé ozdobné předměty, pracují na celoškolním projektu.

1.3.5 Školní jídelna
Základní škola a mateřská škola Praskačka disponuje dvěma školními jídelnami. Jedna se nachází
v budově ZŠ a druhá v MŠ Sedlice. Školní jídelna Praskačka poskytuje obědy žákům základní i
mateřské školy a občanům obce. Denně se kromě ZŠ a MŠ uvaří 30 obědů pro cizí strávníky. V
kuchyni jsou zaměstnány paní Marcela Štěrbová a Milada Bílková na částečný úvazek.
Prostředí jídelny je velmi příjemné, domácí s výzdobou odpovídající tomuto zařízení. V současné
době, kdy se klade velký důraz na správné stravovací návyky a zdravý životní styl, přijali jsme i
my tento současný trend.
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V MŠ Sedlici se stravují děti z MŠ a také občané obce Sedlice. V kuchyni vaří paní Jiřina Burešová.
Na webových stránkách školy je každý týden vyvěšen jídelníček z obou zařízení. Změny v
jídelníčku jsou vyhrazeny našim kuchařkám, které musí reagovat v případě nedodání, nebo
špatné kvality potravin, z kterých připravují svačiny a obědy.
Školní jídelna Praskačka zajišťuje vaření a vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní
školy, učitele MŠ a ZŠ a také cizí strávníky z řad občanů. Během školního roku se dařilo zařazovat
co nejvíce jídel, která spočívala ve zdravějším způsobu vaření, zařazení více ovoce a zeleniny,
salátů, celozrnných produktů, mléka a mléčných výrobků, potravin bez konzervantů a vaření bez
instantních dochucovadel. Našim cílem je kvalitní stravou nalákat i více cizích strávníků, což se
nám daří, v roce 2017-2018 to bylo uvařeno 3927 obědů, v roce 2018 – 2019 bylo uvařeno 2891.
Je to mírný pokles, který souvisí s poklesem počtu žáků. V této jídelně došlo i k modernizaci
systému přihlašování a odhlašování obědů na www.strava.cz.
I školní jídelna Sedlice zajišťuje vaření a vydávání obědů pro děti mateřské školy, učitele a cizí
strávníky z řad občanů obce. Jejich jídelníček je pestrý a respektuje výživové potřeby dětí. Paní
kuchařka obměňuje pravidelně jídelníček a obohacuje ho o moderní zdravé produkty. V loňském
roce prošla modernizací, což vede k zjednodušení celkové práce při přípravě jídel.
Ve škole a mateřských školách je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve škole mají děti možnost
kdykoli si načerpat čerstvou vodu z automatu. Škola je zapojená do projektu „Ovoce a mléko do
škol“ společnosti Bovys, jehož součástí jsou i různé ovocné nápoje.
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1.4 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny

11

Odborné pracovny, knihovna, multimediální
2
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

3

Sportovní zařízení

3

Dílny a pozemky

1

Žákovský nábytek

Ano

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

Ano

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Ano

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami

Ano

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Ano

Investiční rozvoj

Ano

Pozn. Školní nábytek v základní škole by bylo třeba obměnit za variabilní a certifikovaný

1.5 Školská rada
Školská rada byla zřízena k 1. 1. 2006 a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pracovníků školy, dva
z řad rodičů, dva členové zastupitelstva obce. Členy školské rady jsou: Ing. Mgr. Helena Fikarová,
Mgr. Pavla Myslíková, Anna Schnábelová, Ing. Ilona Kučerová, Eva Věcková a starosta obce
Praskačka Ing. Pavel Capek.
Ve školním roce 2018- 2019 se Školská rada sešla k nové volbě, která následovala po volbách do
zastupitelstva a tito výše jmenovaní byli řádně zvoleni volbou rodičů, zastupitelstva a pedagogů.
Původní zástupce obce Ing. Luboš Řehounek se své funkce v radě vzdal, a to z důvodu nesouladu
osobních postojů se současným stavem školské problematiky, na uvolněné místo na byl zvolen
starosta obce Ing. Pavel Capek.
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2

Přehled vzdělávacích programů

V mateřské škole je vyučováno podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání“. ŠVP PV byl zcela nově vypracován a formulován tak, aby byl v souladu s odbornými
požadavky současného školství, akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku,
umožňoval rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního
vzdělávání. Tak je definována kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání,
podmínek, obsahu i výsledků, které přináší. Je s ním pracováno a je průběžně doplňován novými
poznatky. V rámcovém vzdělávacím programu je zakomponováno zaměření mateřských škol na
rodinnou a ekologickou výchovu.
RVP pro základní školu s názvem „Podané ruce“ určuje společný rámec, který je východiskem
pro tvorbu školního vzdělávacího programu, je otevřený pro školu, učitele i pro děti. Tento
program vychází z Rámcově vzdělávacího programu vyhlášeného ministerstvem školství a je
závazný. RVP ZV. Ve školním roce 2018-2019 byl ŠVP obohacen přílohou, novými zákony a
vyhláškami.
Ve škole byli žáci pěti postupných ročníků vyučováni ve čtyřech třídách. Spojené byly ročníky 1.
a 3, po odchodu jedné učitelky na mateřskou dovolenou i částečně ročníky 2. a 5. Samostatně
po celý školní rok pracoval 4. postupný ročník.
Celoškolský projekt „Sport nás baví“, prolínal celým školním rokem ve všech ročnících i školní
družině. Souběžně s ním byl realizován projekt OVOV a Operační program EU.
U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektických asistentek prováděna
pravidelná náprava. Škola velmi dobře spolupracovala se Speciálně-pedagogickým centrem v
Hradci Králové a pedagogicko-psychologickou poradnou, Duháček Hradec Králové a školou a
s centrem pro děti s poruchami chování. Celoročně docházela do naší škola PhDr. Petra
Bendová, Ph.D. – speciální logopedka.
Práce s těmito dětmi je náročná, ale velmi zajímavá a prospěšná. V letošním roce jsme vzdělávali
několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami různého druhu postižení. Žáka s vývojovou
dysfázií, žákyni s lehkou mentální retardací, žáka se syndromem fragilního X, 3 žáky cizince (2
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ukrajinské národnosti, 1 vietnamské národnosti). Dále jsou vzdělávány 3 děti s dyslektickými
poruchami.
Klub nadaných žáků má v současné době podle diagnostiky evidováno 5 žáků s mimořádným
nadáním, zvídavostí a talentem. Na základě zájmu ze strany rodičů a dětí je zapojeno v klubu
ještě 6 dalších žáků, kterým nebylo diagnostikováno mimořádné nadán, ale projevují nadšení
pro tuto činnost. Klub byl od letošního roku zakomponován do ŠVP s týdenní dotací 2 hodin.
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Přehled pracovníků školy
2.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet učitelů ZŠ

4

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet pedagogických asistentů ZŠ

1

Počet učitelek MŠ

6

Počet asistentů pedagoga MŠ

1

Počet kuchařek

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet školních asistentů (hrazeno z fondů
EU)

1

Počet pracovníků celkem

20

2.2 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Kuchařka

1,0

Vyučena rekvalifikace

Kuchařka

0,5

Vyučena

Kuchařka

1,0

Vyučena v oboru

Školnice

3,0

Střední odborné

Školní asistent

1,0

Středoškolské
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2.3 Údaje o pedagogických pracovnících
Funkce

Úvazek

Roků pedag. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Ředitelka

1,0

nad 20

VŠ

1. – 5. ročník

Učitelka

1,0

nad 32

VŠ

1. – 5. ročník

Učitelka

1,0

do 12

VŠ

1.-5. ročník

Učitelka

1,0

do 6

VŠ

1.-5.ročník

Učitelka MŠ

1,0

do 27

VOŠ

MŠ

Učitelka MŠ

1,0

do 32

VOŠ

MŠ

Učitelka MŠ

1,0

do 19

VOŠ

MŠ

Učitelka MŠ

1,0

do 27

VOŠ

MŠ

Učitelka MŠ

1,0

do 2

VŠ

Ped. specializace

Učitelka MŠ

1,0

do 19

VOŠ

MŠ

Vychovatelka ZŠ

1,0

do 2

VŠ

Filozofické vědy

Vychovatelka ZŠ

0,5

do 2

SŠ

Učitelství MŠ

Pedagogická
asistentka MŠ

0,50

do 2

SŠ

Učitelství MŠ

Pedagogická
asistentka ZŠ

0,50

Do 2

VŠ

1.-5.roč.

V průběhu školního roku došlo k personálním změnám na pozici učitelky ZŠ a vychovatelky ŠD.
Zaměstnankyně M. Vrzalová a T. Horáčková odešly na mateřskou a následně rodičovskou
dovolenou. Na pozici vychovatelky školní družiny nastoupila nová zaměstnankyně Bc. J.
Kavříková. Třídy druhého a pátého ročníku byly sloučeny.
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2.4 Odborná kvalifikace
Pedagogické pracovnice základní školy mají 100% aprobovanost k výuce, odbornou kvalifikaci
získaly vysokoškolským vzděláním v oboru učitelství pro 1. stupeň. Učitelky mateřských škol
mají rovněž 100% aprobovanost, ŠD 50% aprobovanost, s vysokoškolským vzděláním v jiném
oboru.

2.5

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

důchod. věk

Celkem

Muži

ženy

Muži

ženy

Muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

Ženy

0

2

0

4

0

3

0

2

0

1

0

14

Studium ke splnění kvalifikačních a odborných předpokladů
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studuje Michaela Vrzalová, která na konci prvního
pololetí nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Ing. Helena Fikarová si
doplňovala studium ke splnění odborných předpokladů pro učitelství všeobecných předmětů na
1. stupni základní školy. Toto studium bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou v květnu
2019.

Vzdělávací kurzy v rámci DVPP 1. pololetí
(Akreditované vzdělávací kurzy NIDV, Školské vzdělávací zařízení)
Předmět

Počet kurzů

Zaměření

2

Moderní metody a přístupy v práci s dětmi –
Eva Věcková, Dominika Novotná
Grafomotorika aneb co potřebuje pro rozvoj
kresby a psaní – Martina Picková

Sociálně patologické jevy

2

Základní typy reagování dítěte – Pavla
Vosáhlová
Neukázněné dítě v předškolním věku – Lenka
Voltrová

Inkluze

2

MiND akademie - Helena Fikarová, Adriana
Gajová

Pedagogika, psychologie

35

Kurzy v rámci DVPP v 2. pololetí
Předmět

Počet kurzů

Zaměření

Pedagogika, psychologie

2

Komunikační a psychické problémy dětí bez
hranic – Pavla Vosáhlová
Situační a prožitkové učení ve spontánních a
řízených aktivitách – Martina Picková

Sociálně patologické jevy

1

Příležitosti k využívání kooperativních a
prosociálních forem práce v MŠ – Lenka
Voltrová

Pro vedoucí pracovníky

1

Osobnostní rozvoj učitelky jako předpoklad pro
osobnostní rozvoj dítěte – Eva Věcková

Cizí jazyk

1

Anglický jazyk – Adriana Gajová

Jiné

1

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické
gramotnosti – Adriana Gajová

Výchovy

1

Zdravé cvičení na celý rok - G. Novotná

Samostudium
Prázdniny
Podzimní

Počet dnů
5

Samostudium
Příprava adventních vystoupení
Dárky, přání, projekty
Příprava vánoční dílny a pečení
Příprava soutěží a lyžařského výcviku, recitační
soutěže, projekty ze šablon

Vánoční
Pololetní

Jarní

5

Příprava soutěží – Praskačský zpěváček – školní
a hlavní kolo, škola v přírodě
Příprava sportovních soutěží
Příprava projektu
Společné fotografování – výběr, objednávka

Velikonoční

2

Příprava školy v přírodě – Běleč nad Orlicí
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Zápis k předškolní a povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy základní školy proběhl 5. dubna 2019. Bylo zapsáno 12 žáků, tři požádali o odklad
povinné školní docházky.
Zápis do mateřských škol byl vyhlášen 6. května a 7. května 2019. K předškolnímu vzdělávání
bylo přijato 14 dětí ze školského obvodu a 2 děti neobvodové. Kapacita mateřských škol nebyla
naplněna.

3

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

3.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu – 1. stupeň

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci
s dostatečnou

Nehodnoceno

1.

5

5

5

0

0

-

2.

13

13

12

0

0

-

3.

6

6

6

0

0

-

4.

13

13

10

0

1

-

5.

12

8

7

0

2

-

V prvním pololetí byly uděleny 2 pochvaly za reprezentaci školy a 6 pochval za ochotu vždy
pomoci. Na pedagogické radě bylo rozhodnuto o udělení 9 ti odměn za píli a příkladnou práci.
V druhém pololetí byly uděleny 2 pochvaly za obětavou pomoc, za práci nad rámec školních
povinností byly napsány 3 pochvaly a za umístění v celostátních soutěžích byly zapsány 3
pochvaly.
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Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. stupeň

3 772

60,83

-

-

Celkem

3 772

60,83

-

-

3.2 Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

PLPP

4.

1

Fragilní X

2.

1

4., 5.

3

5.

1

2.4.5.

3

2., 3., 4.

5

Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Cizinec
Mimořádně nadaný žák

Pozn.: Podle individuálního programu pracovalo ve školním roce 2018-2019 7 dětí. Na
doporučení PPP pracují pravidelně 2 děti s pedagogickým asistentem. 4 žáci docházeli na
dyslektickou nápravu.

3.3 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy
Ve školním roce 2018-2019 probíhal projekt „Sport nás baví“. Na základě vypracovaného plánu
jsme jeden den v měsíci zaměřili na projektový den uzpůsobený danému ročníku a věkovým
kategoriím. Chceme tím žákům přiblížit krásy pohybu. Ukázat jim velké množství dostupných
sportovních odvětví, kde si může každý najít sport, který je mu blízký. Vést děti k poznání, že
pohyb je velmi důležitý pro celkový rozvoj a že radost přináší i jiná činnost, než sezení u počítače
a telefonu.
Měsíční programová nabídka byla realizována podle stanoveného harmonogramu, dokonce byla
i několikrát obohacena o akci, která nám přišla zajímavá.
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Kromě sportu jsme dále pokračovali v rozjetých programech: Čtení pomáhá“, „Postcrossing“ a
zpracovávali jsme dílčí projekty na základě významných svátků a výročí. Nechyběla ani účast ve
vědomostních soutěžích, z nichž nejvýznamnější jsou SCIO testy. I v letošním školním roce u nás
probíhala mimoškolní výuka sborového zpěvu jako odloučené pracoviště dětského pěveckého
sboru Jitro. Vyučovací hodiny jsme obohacovali o prvky alternativních forem práce, které
v kombinaci všech metod vedou k záživnému získávání vědomostí a dovedností.
Základní škola a mateřská škola je od roku 2016 zapojena do operačního programu vyhlášeného
MŠMT s názvem Věda, výzkum, vzdělávání. Díky tomu jsme získali nemalé prostředky, které jsme
využili ke zkvalitnění a nadstandardní výuku a vzdělávání. V tomto jsme pokračovali i ve školním
roce 2018 – 2019. Pedagogický sbor nejen základní školy prošel vzdělávací kurzy ke zlepšení
matematické gramotnosti a uskutečnili jsme návštěvu jiných základních škol. Je velmi přínosné
zjistit, jak to dělají jinde, poučit se, načerpat novou inspiraci, reflektovat, jestli děláme práci
dobře, co by se mohlo změnit, co naopak může obohatit jiné pedagogy. Nakoupili jsme i mnoho
nových moderních pomůcek, které vedou ke zkvalitnění a oživení vyučovacího procesu. Jako
velmi cenné považuji zajištění logopedické nápravy, kterou pro nás zajišťuje PaedDr. Bendová
z katedry pedagogiky Univerzity Hradec Králové. Docházela pravidelně do všech zařízení
v dopoledních hodinách a po konzultaci s rodiči prováděla nápravu logopedických vad a poučila
rodiče o dalším nácviku doma. Ve výuce používáme metody a formy práce, které napomáhají
dětem při zvládání nových poznatků a snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů
činností. Naším hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a
forem práce posilovat jejich sebevědomí. Je pro nás velmi důležitá motivace dětí pro práci.
Základní škola společně s mateřskými školami pořádají pravidelní společné akce v rámci
kulturního rozvoje žáků. Tyto akce vedou zároveň ke stmelování celého kolektivu dětí a
dospělých. V letošním roce se nám nově podařilo propojení projektových činností s mateřskými
školami, což přineslo dětem zpestření výuky a vzájemné poznání mezi dětmi.
Musím konstatovat, že velký vliv na naši práci má hlavně klima pracoviště a vybavení školy a
možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V tomto směru se každoročně můžeme plně
spolehnout na naši obec a její pracovníky, kteří vždy vycházejí vstříc našim potřebám a jsou nám
vždy nápomocni v rámci možností obce. Za to jsme jim velmi vděčni, protože naše škola patří
mezi nejlépe vybavené venkovské školy, jak to můžeme vidět ze vzájemných návštěv.
V mateřské škole máme funkční variabilní nábytek, je vybavena velmi kvalitními didaktickými
pomůckami. Obě mateřské školy se řadí mezi moderně vybavená zařízení. Základní škola je
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vybavena moderními digitálními pomůckami včetně elektronických učebnic, které vhodně
doplňují školní výuku. Vzhledem k velké finanční dotaci máme mnoho moderních a smysluplných
můcek, nářadí, náčiní, literaturu. Bezplatně dětem poskytujeme téměř všechny učební potřeby
a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si
jich
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4

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

4.1 Významné celoškolní akce
Typ akce

Exkurze

Žákovská vystoupení

Divadelní představení

Pro veřejnost

Počet tříd

Poznámka (název akce, výsledek)

ZŠ
4. -5.
ZŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ŠD
KNŽ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ

1) Praha
2) Poděbrady
3) Účast na MS ve florbalu Praha
4) Hradec Králové
5) Autoservis
6) Osice
7) Stěžery
8) Mirakulum
9) Návštěva u podkováře
10) Zahradnictví Vanc
11) Hrajeme si hlavou
1) Recitační soutěž
2) Vánoční zpívání Praskačka – kostel, HK
3) Vystoupení hudebních kroužků
4) Vystoupení sboru Jitro (3x)
5) Vystoupení kroužku aerobiku
6) Rozloučení se školním rokem v Bělči nad Orlicí
7) Rozloučení s 5.ročníkem Běleč
8) Praskačský zpěváček
9)Pasování předškoláků
10)Vánoční vystoupení
1) Divadlo v anglickém jazyce
2) Hudební představení – Zlatovláska
3) Kouzelnické vystoupení
4) Divadelní představení

ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ +MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ + MŠ
MŠ
ŠD

1) Zápis do 1. třídy
2) Den otevřených dveří
3) Vítání občánků
4) Zápis do MŠ
6) Vánoční tvoření
7) Vystoupení sboru Jitro v Aldisu
8) Lampionový průvod
9) Jarmark
10)Adventní zpívání Hradec Králové
11) Dýňobraní
12) Rodičovské schůzky
13)Výzdoba obecního úřadu
14)Vánoční posezení
15) Výroba přání pro seniory
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ŠD

Soutěže

Besedy

Ostatní

ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ

16) Ježíškova vnoučata
17) Vystoupení na svěcení zvonu v kostele
1) Nejrychlejší Hradečák
2) Olympiáda
3) Recitační soutěž Libčanská básnička
4) Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček
5) Závody v přespolním běhu TJ Sokol
6) Florbalový turnaj
7) Vybíjená ZŠ Kukleny
9) Atletické přebory
10) Štafetový pohár
11) Fotbal
12) Sportování pro radost Sedlice - Olympiáda
13) Vybíjená – ZŠ Malšova Lhota
14) Matematický Klokan
15) Matematický korespondenční seminář

ZŠ + MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
MŠ
MŠ

1) Spisovatelka Jitka Vítová
2) Výcvik psů
4) Zdravé zuby
5) Hasiči
9) Myslivci

ZŠ + MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ + MŠ

1) Sběr papíru
2) Den otevřených dveří
3) Lyžařský kurz
4) Plavecký výcvik
5) Vánoční tvoření děti a rodiče
6) Vánoční dílna pro rodiče – tvoření
7) Úklid v okolí školy – Den Země
8) Škola v přírodě
9) Rodiče čtou dětem
10) Dřevíčková dílna
11) Přespávání ve školce
12) Spolupráce s PPP, SPC, psychologem a
logopedem

42

43

4.2 Jiné akce školy
Akce ZŠ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Slavnostní zahájení školního roku
Slavnostní svěcení zvonu Praskačka,
vystoupení sboru
Celoroční projekt „Sport nás baví“
Účast na mistrovství světa ve florbalu
Praha
Exkurze Praha
Celoroční projekt „Finanční gramotnost“
Logická olympiáda
100 let vzniku ČR
Den otevřených dveří
Vánoční dílna
Adventní zpívání Hradec Králové
Adventní zpívání v kostele v Praskačce
Kouzelnické vystoupení
Lyžařský kurz
Libčanská básnička
Florbalový turnaj
Školní kolo Praskačského zpěváčka
Testování čtenářské gramotnosti
Testování SCIO
Korespondenční matematický seminář
Plavecký výcvik
Akce „Ukliďme Česko“
Zápis do 1. ročníku
Bruslení
Praskačský zpěváček 18. ročník
Štafetový běh
Nejrychlejší Hradečák
Exkurze do Hradce Králové
Odpoledne s rodiči a dětmi na škole v
přírodě
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Akce MŠ Sedlice
Divadelní představení
Světýlkový týden – výstava vydlabaných dýní
Návštěva Mikuláše a anděla
Vánoční jarmark
Ježíšek ve školce
Návštěva myslivce
Sběr papíru
Dřevíčková dílna
Karneval
Den otevřených dveří
Návštěva předškoláků v základní škole
Praskačský zpěváček -školní kolo
Praskačský zpěváček
Zapojení do akce „Ukliďme Česko“
Čarodějnice v MŠ – setkání s rodiči
Sportování pro radost - olympiáda
Ukázka výcviku psů
Dětský den – Stezka za pokladem
Loučení s předškoláky
Besídka pro rodiče- slavnostní pasování
předškoláků
Cyklovýlet na McDonald
Přespávání v MŠ
Rodičovské schůzky
Návštěva u podkováře
Výlet do ZOO parku – Stěžery
Anglické divadlo
Spolupráce s psycholožkou

Akce MŠ Praskačka
Anglické divadlo
Rodiče čtou dětem
Exkurze na farmu do Osic
Exkurze do autoservisu
Mikulášská nadílka
Dýňobraní
Vánoční posezení
Karneval
Výlet do Mirakula
Divadelní představení
Praskačský zpěváček-školní kolo
Praskačský zpěváček
Čarodějná noc-spaní ve školce
Sportování pro radost
Představení pro rodiče
Velikonoční jarmark
Šerpování předškoláků
Dřevíčková dílna
Psí agility
Beseda se spisovatelkou
Beseda s hasiči
Ukliďme Česko
Den otevřených dveří
Návštěva předškoláků v ZŠ
Sběr papíru
Rodičovské schůzky
Spolupráce s logopedkou
Výzdoba obecního úřadu
Lampionový průvod

45

46

4.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Sportování pro radost Sokolovna
Florbal
Recitační soutěž Libčanská básnička
Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček
Nejrychlejší Hradečák - atletika

Počet žáků

Výsledek, umístění
6x medaile
4. místo – chlapci
2. místo, 3. místo, 3. místo
1.místo,1.místo,1.místo,
2.místo,3.místo, 3.místo, 3.místo
4 finálová umístění

Soutěž MV Svět očima dětí

1.místo, 2x 2.místo

Štafetový pohár – atletika

finálová účast

Vybíjená ZŠ Malšova Lhota

7. místo

Scio testování

10% nejlepších škol v ČR – 3. ročník

Matematický korespondenční seminář

Umístění na předních místech

Matematický Klokan

13., 31. místo v KH kraji

Dne 23.4.2019 proběhl na naší škole 18. ročník pěvecké soutěže Praskačský zpěváček.
Zúčastnilo se ho 105 zpěváků z 14 základních a mateřských škol, Danety a ZUŠ Jitro. V porotě
zasedla Taťána Slezáková, Iva Vítková, Miroslava Smolíková, Aneta Štenclová, Lenka
Martincová a Pavel Hebelka. Na akci přijela zastupitelka kraje paní Ing. Věra Koďousková.
Letošní ročník proběhl ve velmi příjemné atmosféře, i když se přihlásilo více soutěžících a pro
nás to znamenalo více mravenčí práce, aby vše proběhlo plynule jako minulé ročníky. Celá
škola byla nádherně vyzdobena podle našich dlouhodobých tradic. Pro soutěžící bylo
připraveno výborné občerstvení, které pomohli připravit ochotní rodiče, jako ostatně každý
rok. Velký dík patří zaměstnancům základní školy, sponzorům, rodičům a také panu fotografovi
Jakubu Misíkovi.

Děti soutěžily v kategoriích rozdělených podle tříd. Všichni zúčastnění soutěžící, porota i diváci,
kteří se letos sešli v hodně velkém počtu, mohli slyšet mnoho vynikajících výkonů a dá se říci, že
nikdo nepodal špatný výkon. Porota na konci soutěže konstatovala, že úroveň soutěže byla
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mimořádně vysoká a rozhodnout o umístění soutěžících bylo velmi nelehké. I vzhledem
k celkovému poštu v jednotlivých kategoriích se proto rozhodli odměnit i více dětí. Na tuto
skutečnost jsme vždy ne škole připraveni díky laskavosti sponzorů a tím připravených odměn
pro účinkující. Také nás velmi těší, že mnohé děti říkají, že se na naši soutěž těší celý rok a
nemohou se dočkat dne konání. My se též vždy těšíme na vzájemná setkávání mezi školami, jen
kdyby bylo víc času, ale v tomto počtu dětí bojujeme s každou minutou. Jak je u nás tradicí, na
každého malého zpěváčka čekala drobná odměna díky našim stálým sponzorům. I jim patří náš
velký dík, že díky jejich štědrosti vidíme spokojenost dětí.
Pro nás Praskačský zpěváček znamená velké přípravy již od počátku nového kalendářního roku.
I letos to bylo náročné počínaje výzdobou a konče starostí, jak se všichni vejdeme, při tak velké
účasti přihlášených zpěváků. V letošním roce se nám opět podařilo sehnat grantovou podporu
Královéhradeckého kraje a finanční podporu společnosti MAS a Obecního úřadu v Praskačce.
Mezi sponzory dále byli: Královéhradecký kraj, Agrodružstvo Lhota pod Libčany, STIL – Libišany,
Martech, Muller Pharma, Estela, rodina Prodanetsova, Mikroregion Urbanická brázda, Obec
Praskačka. Dík patří rodinám našich žáků a společnosti Tongo Hradec Králové. Všichni tito mají
zásluhu na tom, že jsme mohli obdarovat všechny účastníky hodnotnými cenami, které potěšily
soutěžící děti. Nelze zapomenout na celý kolektiv školy – paní učitelky, vychovatelky, kuchařky,
prostě všechny, které ochotně pracovaly nad rámec svých povinností za zdar naší báječné
soutěže.
Nesmím ve své zprávě zapomenout na poděkování naší obci, celému zastupitelstvu, které nás
velmi podporuje. Obrovský dík patří opět celému kolektivu školy. Za přípravu a organizaci
soutěže paní učitelce Heleně Fikarové. Za přípravu dětí paní učitelce Heleně Fikarové, Andree
Urbanové a Janě Klazarové, našemu žákovi Vladimíru Slavíčkovi. Za vše ostatní patří dík celému
kolektivu základní školy.
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4.4

Spolupráce školy s rodiči a obcí
•

Zahájení školního roku

•

Svěcení zvonu v kostele

•

Vánoční zpívání

•

Vánoční dílna

•

Návštěva u seniorů s přáním

•

Vystoupení žákovského sboru v Aldisu

•

Vystoupení hudebních kroužků

•

Den otevřených dveří

•

Sportovní soutěže

•

Spolupráce při přepravě na školu v přírodě

•

Dětský den

•

Sportujeme pro radost MŠ

•

Den Země

•

Články do novin Hlas domova

•

Prezentace na youtube

•

Dny knihoven
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•

Hudební vystoupení sboru

•

Praskačský zpěváček

•

Dílny pro děti a rodiče

•

Vítání nových občánků obce

•

Ekologické stezky

•

Vzdělávání pedagogů pořádající sdružení MAS

•

Sběry

•

Úklid obcí

•

Pomoc starým občanům

•

Vzdělávání pedagogů v rámci EU

4.5 Péče o volný čas žáků - zájmová činnost
Jednou z mnoha předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit,
které se snažíme zajišťovat na základě zájmu rodičů a dětí. Každý rok se snažíme vyplnit volný
čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti
případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat.
Zájmová činnost je určena nejen žákům naší školy, ale je otevřena i pro širší veřejnost dětí, které
ji spolu s našimi žáky navštěvují, což je velmi potěšující. Žáci základní a mateřské školy společně
navštěvují zájmové kroužky, jejichž výběr si zvolili opět sami rodiče dle nabídky ze strany školy.
Rodiče mají možnost i sami nabídnout, jaké kroužky by chtěli pro své děti v naší škole
provozovat. V letošním školním roce se s námi podíleli na realizaci zdárného průběhu externí
spolupracovníci školy. Kroužky sportovní, hudební – flétna, kytara, piano, šikovné ruce,
keramika, anglického jazyka, šití, florbalu, sboru a atletiky, šikulky. Kroužky navazují na
vyučování a na vedení kroužků se podílejí všechny učitelky základní školy. Kromě nich se na
průběhu kroužků podílejí i externí spolupracovníci.
Snažíme se o mimoškolní setkávání na „školních dílnách“ ve škole i v mateřských školách. Dílny
se uskutečňují vždy k nějakým tradičním svátkům naší republiky, abychom si mohli vzájemně
předávat lidové tradice, zkušenosti a prohlubovat vztahy mezi rodiči a učiteli. Jedná se vždy o
příjemné setkávání mnohdy celých rodin a vyrobení tradičních ozdob. Myslím, že tyto dílny se již
staly školní tradicí.
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Přehled kroužků na ZŠ Praskačka

Název kroužku

Počet dětí

Atletika

12 + 14

Florbal

14

Angličtina

11

Sbor

9+1

Šití

8

Ruční práce

11

Aerobik

7+3

Flétna a kytara

6

Keramika

20
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5

Finanční podmínky vzdělávání

5.1 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
5.1.1 Finanční vypořádání dotací
Zůstatky na účtech příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praskačka
Běžný účet:
Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

Bankovní účty ZŠ a MŠ PO

1.437.057,79

Fond kulturních a sociálních potřeb:
Česká spořitelna a.s. Hradec Králové

Č.ú. 107-1085804319/0800

141.095,13

Hlavní činnost
Výnosové účty – účtová třída 6
602 00 Školné MŠ Praskačka

43.550,00

602 00 Školné MŠ Sedlice

80.440,00

602 00 Stravné ŠJ Praskačka

300.769,00

602 00 Stravné ŠJ Sedlice

240.677,00

662 00 Úroky bankovních účtů

797,72

672 Dotace od obcí, Královéhradecký kraj

28.300,00

672 00 Provozní dotace obce

950.000,00

672 00 Provozní dotace KHK

9.380.654,00

648 00 Čerpání rezervního fondu

37.514,02

672 Dotace z EU,vzdělávání, UP

823.620,00

Výnosy celkem
11.886,321,74
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Nákladové účty – účtová třída 5
501 Spotřeba materiálu

1.049.131,47

502 Spotřeba energie

426.428,00

511 Opravy a udržování

142.981,00

512 Cestovné
518 Ostatní služby

4.628,00
416.498,69

521 Mzdové náklady

6.946.178,00

524 Zákonné sociální a zdravotní poj.

2.313.,079,00

527 Zákonné sociální náklady – FKSP

136.403,00

525 Pojištění odpovědnosti organizace

28.497,00

558 Nákup drobného dlouhodobého majetku

421.875,00

572 Poskytnuté transfery – členský příspěvek

5.000,00

MAS

151,58

591,549 Daň z úroků, ostatní náklady

Náklady celkem

11.890.850,74

Vyúčtování poskytnutých dotací:
Dotace z programu EU – je čerpána průběžně.

Vyúčtování dotace přijaté od Královéhradeckého kraje - ÚZ 33353

Poskytnutá dotace 9.380.654,- Kč
Nákladové účty – účtová třída 5
501,558 Učební pomůcky

53.492,00

518 Ostatní služby (vzdělávání)

31.550,00

521 Mzdové náklady, náhrady za nemoc

6.862.852,00

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění

2.283.863,00

525 Pojištění odpovědnosti organizace
527 Zákonné sociální náklady – FKSP

13.624,00
135.273,00
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Hospodářský výsledek
Hlavní činnosti
Doplňkové činnosti
Celkový hospodářský výsledek za rok 2018

- 4 529,00
4.529,00
0,00

Konečné zůstatky na fondech PO ZŠ a MŠ Praskačka k 31.12.2018
411 – Fond odměn
413 – Fond rezervní

24.750,00Kč
9.452,35 Kč

Doplňková činnost
Výnosové účty – účtová třída 6
602 51 Stravné

152.646,00

Výnosy celkem

152.646,00

Nákladové účty – účtová třída 5
501 51 Potraviny, materiál

75.824,00

502 51 Elektrická energie, vodné, plyn

44.683,00

521 51 Mzdové náklady

21.649,00

524 51 Odvody sociálního a zdravotního
pojištění

5.528,00
433,00

527 51 Odvody do FKSP
Náklady celkem

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti:

148.117,00

4.529,00
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7.1.2

Přehled podaných grantů, podpor, dotací a projektů za školní rok 2018

2019
Úspěšné žádosti
Královéhradecký kraj

20 800,- Kč

Mikroregion Urbanická brázda

7 000,- Kč

Obec Praskačka

6 712,- Kč

Zapojení do projektu vyhlášeném MŠMT
Operační program – Výzkum, věda, vzdělání 2015 -2020

1 078 025,- Kč

Vyúčtování prostředků NIV v hlavní činnosti se vztahuje na prostředky poskytnuté dle §
180 zákona č. 561/2004 Sb., zřizovatelem. Výsledkem vyúčtování je hospodářský výsledek.
Vyúčtování prostředků NIV v doplňkové činnosti). Výsledkem vyúčtování je hospodářský
výsledek, jsou zde zahrnuty výnosy i náklady z poskytnutých dotací.
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6

Závěr

Školní rok 2018-2019 byl pro nás pedagogy jako vždy velmi náročný. Plnění výchovně
vzdělávacího procesu vyžaduje pečlivou přípravu a promyšlenost. Žijeme v moderní
technologicky vyspělé společnosti, proto i děti, žáci a mládež vyžadují vyšší nároky ve vyučování.
Nevystačíme si pouze s tradičními, byť osvědčenými metodami, ale musíme naší mladé nové
generaci nabízet nové trendy. To vyžaduje od pedagogů neustálé zdokonalování sebe samých,
pokud chtějí být žáky respektováni a váženi.
V současné době je i velkým problémem najít spolehlivé pedagogy, kteří své povolání vykonávají
s láskou a jsou ochotni pracovat i nad rámec svých povinností. Je to vždy velkou výhrou pro každé
školské zřízení, pokud se takový najde.
Kromě vyučovacího procesu byl vypracován obsáhlý roční plán, který se nám podařilo splnit a
zabezpečit tím pro žáky zpříjemnění školní docházky a zároveň cíleně podsouvat vedlejší účinky
těchto aktivit. Nesmím dále zapomenout na realizaci projektů finanční gramotnost. Co považuji
za velký úspěch naší školy je zapojení do projektu vyhlášeného MŠMT OPVVV. Příprava žádosti
o dotaci tak, aby splňovala všechna kritéria, si vyžádala hodně úsilí a trpělivosti. V současné době
jsme v polovině projektu a pokračujeme v plnění vybraných šablon. Pokračujeme v doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem, dále rozvíjíme čtenářskou gramotnost a organizujeme
setkávání rodičů a pedagogů. Průběžně plníme šablony a tvoříme monitorovací zprávy.
V letošním roce se opět podařilo získat studenty z Univerzity Hradec Králové, aby v naší škole
uskutečnili průběžnou pedagogickou praxi. Dokonce jedné posluchačce jsem mohla nabídnout
zaměstnání na volné místo po odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou.
Chtěli bychom pokračovat ve spolupráci s místními spolky, organizacemi, které také připravují
zajímavé akce pro děti i veřejnost. Nové vztahy a noví lidé s nápady nás jistě obohatí a můžeme
i jejich zkušenosti zařadit do učebních plánů, výchovy a vzdělání. Také místní sdružení MAS
pořádá pro děti a pedagogy různé výchovné a vzdělávací akce, kterých se rádi účastníme a vždy
jsou zpestřením pro děti i nás pedagogy.
Pro talentované žáky individuálně připravujeme náročnější úkoly, pro některé mimořádně
nadané žáky je vytvořen IVP pro nadané děti. Podporujeme aktivity nadaných dětí a zároveň
nezapomínáme na žáky ohrožené neúspěchem, či žáky s různými poruchami vzdělávání.
Rozvíjíme oblasti jejich schopností, pomáháme jim se orientovat v životě. Ve své další činnosti
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se zaměřujeme na nápravu dyslektických obtíží u žáků. Po vzoru jiných pedagogik má každé dítě
v sobě něco krásného, a to je potřeba plně rozvíjet. Na každém žákovi nám záleží, hledáme
v každém z nich něco, v čem by mohla prožít úspěch, v čem by mohl vyniknout. Snažíme se o
tom komunikovat i s rodiči, protože si dovolím tvrdit, že žáky známe velmi dobře. Vzděláváme i
žáky s dalšími handicapy jako je mentální retardace, autismem, vývojovou dysfázií, nebo
s poruchami chování. V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti a vzdělání ve speciální
pedagogice.
Hledáme pro své žáky účast v různých soutěžích podle jejich možností. Jsme škola rodinného
typu, a tak jako v rodině hledají rodiče uplatnění pro každé své dítě, snažíme se o to i my, k čemuž
nám významně pomáhá i počet žáků v jednotlivých třídách. Upřednostňujeme individuální
přístup k žákům, což dobře umožňuje i nižší počet dětí ve třídách.
Chceme, aby se naši žáci rozvíjeli i po stránce pohybové, a proto se naše škola bude i v budoucnu
zabývat celkovým tělesným rozvojem dětí. I nadále budeme spolupracovat s některými
tělovýchovnými zařízeními v Hradci Králové. V letošním školním roce se mimořádně osvědčil
celoškolní projekt změřený na rozvoj pohybu žáků.
Chceme, aby naše škola rozvíjela osobnost žáků, vytvářela výukové prostředí založené na
vzájemném respektování a demokratických principech, svým přístupem a odborností
zajišťujeme, aby děti získaly teoretické, umělecké, estetické a praktické dovednosti. Velmi se
zkvalitnila práce v obou mateřských školách, kde děti nalézají podnětné prostředí ke svým
celodenním činnostem.
Myslím, že jsme plně moderní zařízení s kvalitní prací všech zaměstnanců školského zařízení.
Škola se dostatečně prezentuje na veřejnosti, čímž se dostává její jméno do podvědomí
veřejnosti. O tom svědčí nejen vysoká účast na pěvecké soutěži Praskačský zpěváček nebo také
velký zájem o účast v mimoškolních aktivitách. Práce učitele je velmi náročná, pokud k ní
přistupujeme zodpovědně a s velkým nasazením. Je v ní mnoho úskalí a neustálých změn,
vyžaduje celoživotní vzdělávání ve všech oborech. Všechny kolegyně jsou si této formy práce
vědomé a samy mají snahu být stále lepšími a vnášet do vyučování inovativní prvky.
Děkuji za jejich úsilí, pracovitost, zodpovědnost a kreativitu.
Zapsala: Mgr. Adriana Gajová
Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady dne 23.9.2019
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