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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 2019/220 navštěvovalo školu 44 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. Nechanic, 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. Podle doporučení speciálních pedagogických
poraden vypracováváme Plány pedagogické podpory, následně Individuální vzdělávací plán, a
pokud je potřeba a poradna rozhodne, využíváme ve vyučování pomoc pedagogického
asistenta. 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.
Již třetím rokem se intenzivně zabýváme výukou mimořádně nadaných žáků v „Klubu nadaných
žáků.“ Získali jsme podporu a pochopení ze strany PPP a po vyhlášení grantu
Královéhradeckého kraje na podporu nadání, jsme neváhali požádat o finanční podporu. Záměr
a smysluplnost existence takového vzdělávání byla zřejmě důvodem, že nám byla finanční
podpora schválena. Bude využívána v novém školním roce na podporu pedagogů i žáků.
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 a vztahu ke kultuře. 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.
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Program školního 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 mateřských 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
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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

20

20

10,0

Mateřská škola Sedlice

2

38

22+16

12,6

4
(5.roč.)

44

11

11

Školní družina

2

40

20

20

Školní jídelna P

X

64

X

X

Školní jídelna S

X

38

X

X

1. stupeň ZŠ

Základní škola
Školní rok 2019/2020 byl zaměřen na celkový, komplexní rozvoj žáků, zdravý životní styl, na
výchovu k hezkým mezilidským vztahům, a hlavně k rozvoji pohybových schopností a utváření
kladného vztahu k umění. Pro tuto činnost byl vypracován celoroční projekt „Divadlo“ a celý
rok jsme ve všech oblastech výuky implementovali kousky z české kultury v návaznosti na 100.
výročí založení Divadla Spejbla a Hurvínka.
K tomuto tématu jsme pro žáky objednali divadelní představení v Praze v Divadle S+H
s názvem Past na Hurvínka a poté jsme absolvovali exkurzi do Národního filmového muzea.
Hodinu a půl dlouhá přednáška o historii filmu, přístrojích a technice žáky velmi zajímala. Děti
si mohly všechny přístroje na vlastní kůži vyzkoušet, osahat, a dokonce se na chvíli staly i
ruchaři. Vše završily 3D brýle s virtuální realitou. Doufáme, že tento výlet zanechá v dětech
kulturní i technické zážitky.
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Paní učitelky uspořádaly ve škole projektový den Divadlo – děti se seznámily s historií
Národního divadla a zjistily, kolik různých profesí se podílí na vzniku divadelního představení.
Vysvětlily jim pojmy jeviště, hlediště, orchestřiště. Které se s divadlem pojí. Žáci si nacvičili svá
vlastní představení, vyrobili své originální kulisy.

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.
Naši školu navštívila studentka ze Zimbabwe. Žáci čtvrtého a pátého ročníku tak měli
jedinečnou možnost vyslechnout poutavé vyprávění o daleké zemi v angličtině. Měli jsme
radost, že se toho někteří nezalekli a zahrnuli Tess všetečnými anglickými otázkami. Jsme rádi,
že můžeme i v naší malé škole nabídnout díky spolupráci s jazykovou školou House of English
kontakt s rodilými mluvčími.
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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, který jsme bohužel nedokončili v důsledku
uzavření škol. Tuto aktivitu budeme poctivě plnit v příštím školním roce. Na konci školního
roku dostávají žáci, kteří dosáhli úrovně některého ze čtyř stupňů hodnocení na základě
zaslaných výsledků diplomy a odznaky zdatnosti.

Další mimoškolní sportovní aktivity
Lyžařský kurz - Olešnice v Orlických horách
Atletika
Turnaj ve vybíjené
Turnaj ve florbalu

Lyžařský kurz
Lyžařského kurzu naší školy se zúčastnila většina žáků. Během pěti dní si všichni vylepšili
techniku nejen na lyžích, ale i na snowboardu. Pro některé žáky 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
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, a nebo preferujeme
heslo “není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Plavání
Plavání je jeden z velmi důležitých sportů, nejen pro otužování a zdraví, ale hlavně pro
samotné umění plavat. Rodiče pak mohou děti poslat na tábory a kempování, aniž by se o ně
strachovali.
Plavecký bazén v Hradci Králové jsme nahradili bazénem pardubickým a od listopadu do ledna
využívali jejich skvělých instruktorů.
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Florbal
V letošním školním roce jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Základní škole v Předměřicích
nad Labem. Naši hoši skončili na pěkném 4. místě.

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. Bohužel letos díky
epidemii byly všechny soutěže zrušeny a po znovu otevření škol se již nepodařilo vše dohnat.
Co se ale podařilo, bylo znovu obnovení atletiky, která probíhala kvůli přísným hygienickým
podmínkám pouze venku a v omezeném počtu dětí.

Ve školním roce 2019-2020 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. K rozvoji
čtenářské gramotnosti a lásce ke knize jsme pro žáky pozvali do školy spisovatelku Michaelu
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Fišarovou a jejího kolegu herce, kteří divadelní formou, čtením ukázek z knih a poutavým
vyprávěním nadchli děti natolik, že knihy, které s sebou přivezli byly za chvíli vyprodané.

Zapojili jsme se k celostátnímu certifikovanému testování 3. a 5. ročníků společnosti Scio.
Testovány byly tyto kategorie: matematika, český jazyk a ostatní studijní předpoklady. Bohužel
i Scio testování proběhlo distanční formou. Žáci 3. a 5.třídy jsou již počítačově velmi gramotní,
takže jim tato forma nebyla žádnou překážkou.
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. Letos probíhalo testování také online ale z domovů, potřebné
informace k testování zadávaly paní učitelky při videokonferenci.
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Žáci 4. a 5. postupného ročníku se opět zúčastnili korespondenčního semináře v matematice.
Jako v minulých letech i letos se umístili na vysokých příčkách. O jejich výsledcích se dozvíte
více na stránkách školy.
Zapojili jsme se do některých ekologických projektů jako je třídění odpadů, sběr nebezpečného
odpadu nebo celostátní akce „Ukliďme Česko“. Do těchto činností se zapojily i obě mateřské
školy.
Jsme také součástí známého dětského sboru Jitro. Její sbormistryně připravuje zpěváky na
velká vystoupení v kulturním domě Aldis. Je to vždy vánoční koncert a podzimní koncert.
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KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ
Již třetím rokem probíhá 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. Potřeba vzdělávání nadaných žáků je nezbytná pro vyvážený a zdravý vývoj
společnosti. Poslední dobou se na toto téma vedou důležité debaty, které stále volají po
podpoře nadání.

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.
Žáci mohou využívat tzv. OBJEVITELSKÉ SOBOTY, což je semestrální program pro nadané a
zvídavé žáky základních škol a mladší studenty osmiletých gymnázií, které jsou pořádané už od
jara 2013 v Praze, v Ostravě a nově v Hradci Králové. Děti si skládají rozvrh z maximálně tří
předmětů, a to na jeden semestr (5 sobot). Vybírají si z nabídky témata, která je lákají, a která
chtějí rozvíjet ve skupině dalších nadaných dětí. Předměty se během semestru nemění,
navazují na sebe po všech 5 sobot v semestru.

14

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 z navolených
šablon. Některé vzdělávací programy byly na jaře zrušeny z důvodu pandemie, ale během
tohoto období uzavření škol jsme se naučili novému způsobu vzdělávání a zdokonalili se v IT
technologiích.
Uzavření škol z nařízení Vlády České republiky
Toto období začalo 11. března 2020 a trvalo do 25. května 2020. Začali jsme okamžitě tuto
situaci řešit a pružně reagovat na nastalou situaci. Zde je podrobný popis distančního
vzdělávání:
Zadávání domácí přípravy bylo praktikováno minimálně 1x za týden. Komunikačním kanálem se
staly webové stránky školy na www.zspraskacka.cz, kde byla vytvořena samostatná stránka pro
distanční vzdělávání. Video ukázky s metodikou nové látky na webu školy byly přidávány
postupně. Zadání úkolů pro jednotlivé týdny, byla zřízena sekce pro každého pedagoga (podle
základních výukových materiálů – učebnice a pracovní listy ALTER, TAKTIK, individuálních
příprav pedagogů, s podporou internetových zdrojů). Složka s pracovními listy a zadáním byla
vždy 1x týdně vhozena do schránek v místě bydliště žáků.

Online výuka probíhala

prostřednictvím Microsoft TEAMS. Projektová výuka (mezipředmětové vztahy, ICT,
enviromentální výuka, propojení se základními výukovými předměty) Učitelé si zadávali své
vlastní vytvořené materiály pro toto období.
Využívané komunikační kanály:
Samostatná sekce webových stránek www.zspraskacka.cz pro výuku doma
Microsoft TEAMS – online výuka (2. až 5. ročník)
WhatsApp – komunikace s celými kolektivy i jednotlivými žáky
YouTube – metodika na videu, vlastní příprava pedagoga
Využívané internetové stránky: skolakov.eu, scio.cz, matika.in, zlomky-hrve.cz, decko.cz, …
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Opora v dopoledním programu učíTelka (jako pomocný, nikoliv základní zdroj, spíše jen pro
procvičení)

Zpětná vazba a hodnocení žáků:
Vypracované úkoly a pracovní listy si každý z pedagogů přebíral při zadání látky na následující
týden. Ty byly zkontrolovány průběžně. Známkování probíhalo individuálně, podle konkrétních
pedagogů (přizpůsobené, slovní), bez zápisu do žákovských knížek. Využívali jsme i průběžnou
komunikace se žáky a rodiči po telefonu, případně při online výuce TEAMS. Obsah učiva byl
přizpůsoben situaci, náročná látka byla vysvětlena buď prostřednictvím online výuky nebo
odsunuta na dobu, kdy se žáci opět vrátili do lavic. Metodika byla navíc podpořena
prostřednictvím videí.

Průběžné činnosti
Od podzimu do jara probíhala dyslektická náprava žáků, náprava žáka s vývojovou dysfázií a
doučování žáků s jakýmikoliv potřebami a příprava na víceleté gymnázium. Několikrát během
školního roku se nám podařila uskutečnit setkání pedagogů s rodiči žáků při různých akcích.
Např: vánoční tvoření, adventní zpívání v kostele, školní lyžování, Praskačský zpěváček, zápis
do 1.třídy, a nakonec rozloučení s 5.ročníkem v Bělči nad Orlicí.
Dále pokračují aktivity vybrané ze Šablon II., kterými jsou Projektový den, Klub zábavné logiky a
deskových her hry, Badatelský klub a Čtenářský klub.
Z důvodu uzavření škol, nebylo možné v některých aktivitách pokračovat, a tak MŠMT
prodloužilo termín na dokončení všech rozpracovaných programů do prosince 2020.

Od roku 2014 jsme fakultní školou Univerzity Hradec Králové. V letošním školním roce jsme ale
bohužel nepřijali žádného studenta na praxi.
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.
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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 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, Čtení pomáhá, ale i samotná integrace žáků se SVP.
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
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vyrobily. Zveme občany na školní akce, jako je adventní zpívání v kostele v Praskačce, a na
slavnostní ukončení školního roku, které jsme letos uskutečnili v Bělči nad Orlicí pouze s rodiči
odcházejících žáků. 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.

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, kroužků, Praskačského zpěváčka a děti 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.
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Každoročně se děti naší školy účastní recitační soutěže Libčanská básnička. Do soutěže byli
vybráni žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole recitační soutěže. Všem soutěžícím patří veliké
uznání, jejich přednes patřil k nejlepším vystoupením mezi všemi. Ne všichni se ale mohli
umístit na stupních vítězů, přesto skončili mezi nejlépe hodnocenými recitátory.
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V březnu se žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže v recitaci. Už z nadpisu je patrné, že si
počínali velmi úspěšně. Mezi více než třemi desítkami soutěžících se vůbec neztratili, ba právě
naopak získali ta největší ocenění, postup do krajského kola a čestné uznání.
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,
která se bohužel neuskutečnila a jsou také zapojeni při přípravě Praskačského zpěváčka, který
byl v dubnu zrušen. Nechtěli jsme ale připravit děti o zážitek zazpívat si a možná se i dobře
umístit, tak jsme v červnu za omezených podmínek uskutečnili Praskačského zpěváčka na
zahradě školy.
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Nechtěli jsme také ochudit budoucí prvňáky o jejich zážitek ze zápisu do 1.třídy. Jak jen to bylo
možné, zorganizovali jsme náhradní termín.

Při základní škole jsou provozovány dvě mateřské školy, jedna v Praskačce, druhá, jako
odloučené pracoviště, v Sedlici.
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Ve školním roce 2019/2020 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 mateřské
škole pracuje pedagogická asistentka.
V druhé mateřské škole je pouze jedno oddělení, práce se všemi věkovými kategoriemi je velmi
náročná a vyžaduje velmi kvalitní přípravu. V mateřské škole pracuje pedagogická asistentka,
která je nápomocna při výchovně-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 2019/2020 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.
Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem. Mateřskou školu navštěvují děti od 3
do 7 let. Kapacita mateřské školy je 24 dětí, na základě žádosti byla navýšena na 28 dětí.
Vnitřní vybavení MŠ odpovídá moderním požadavkům a hygienickým normám, dle potřeby je
stále modernizováno. Pro účely jednání s rodiči slouží kancelář vedoucí učitelky. Součástí MŠ je
zahrada, která se začala budovat v létě 2019 a její dokončení a kolaudace proběhla letos v letě.
Děti využívají i obecní hřiště u sokolovny vhodné pro míčové a další hry. Pro pohybové aktivity
děti využívají tělocvičnu základní školy.
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.
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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.
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 také velmi ovlivněn uzavřením školských zařízení
z důvodů epidemie. Ale přece jen se do března a následně v květnu a červnu některé akce
uskutečnily. Z mnoha akcí se staly tradice např. Dýňobraní, Mikulášská besídka, vánoční
posezení s tvořením, fotografování dětí, výukový program - zásady správné výživy Zdravá 5,
Od řepy k cukru – návštěva cukrovaru Dobrovice, návštěva předškoláků v základní škole,
vánoční pohádka, návštěva místních řemeslníků, výlet předškoláků na Bílou věž, individuální
schůzky s rodiči předškoláků, beseda pro rodiče s dětskou psycholožkou, karneval, srdíčkový
den, zmrzlina, účast na Praskačském zpěváčku, Stezka Ferdy mravence, rozloučení
s předškoláky na zahradě. Dále pokračují v projektu “Rodiče čtou dětem české pohádky.“

24

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. Ve školce byl provozován kroužek aerobiku, angličtiny a keramiky.
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Velkou chloubou naší školky je tzv. Všudybýlkova zahrada. Projekt je financován Obcí
Praskačkou a z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ruku k dílu přiložili nejen zaměstnanci
obce, ale i pedagogové a rodiče.
Zahrada je vybavena dvěma pískovými hřišti, plochou pro jízdu na odstrkovadlech, tříkolkách a
koloběžkách. Pro spontánní pohyb dětí je dostatečný travnatý prostor, byl vybudován hmatový
chodník, mlatový chodník, hmyzí dům, tunel, bahniště a mlhoviště. Na zahradě je možné
dostatečně zajistit pitný režim bez porušení hygienických norem, pití nám zajišťuje školnice. Na
jaře 2020 byl postaven venkovní domek s přístřeškem, který je možné využít ke vzdělávání.
Během letních prázdnin byly postupně umístěny nové hrací prvky, venkovní kuchyňka,
klouzačka, houpačka, překážková dráha. Na zahradě je možné dostatečně zajistit pitný režim
bez porušení hygienických norem. Letos vyrostl na zahradě zahradní domek s terasou a
uložištěm

na

dětské

hračky.

Byla

vybudována

odpočinková

zóna.

Během uzavření mateřské školy komunikovali pedagogové s dětmi a rodiči přes telefon,
emaily, připojili se pře MEET.JIT.SI – program pro děti dle aktuálních témat. Paní učitelky
namluvily české pohádky pro děti, čtení pro předškoláky, pro děti a rodiče byly připraveny
naučné stezky po okolí vesnice – velikonoční, ke Dni matek, dopravní a čarodějnická.
Předškolákům byly rozvezeny pracovní vzdělávací sešity (Předškolák a svět, matematika a
písanka.
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Mateřská škola Sedlice
Mateřská škola Sedlice je odloučeným pracovištěm Základní a mateřské školy Praskačka. Díky
poměrně rozsáhlým prostorům je zde vybudované zázemí pro 2 třídy včetně sociálního
zařízení. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 7 let. Celková kapacita mateřské školy je 44
dětí. Ve školním roce 2019/2020 je zapsáno 38 dětí. První třída, názvem „KLUBÍČKO“ (smíšená
třída ve věku 3 do 5 let), je v přízemí. Druhá třída, s názvem „SLUNÍČKA“ (smíšená třída ve věku
4 – 7 let), je v 1 patře. Součástí školy je samostatná kuchyň a jídelna v 1. patře školy. Prostory
slouží v současné době pro účely mateřské školy a místní knihovně. Nachází se ve středu klidné
části obce. Součástí budovy je velká školní zahrada, na které je zahradní domek, pískoviště a
herní prvky. Za budovou školy je obecní dětské hřiště, které je vybaveno též vybaveno herními
prvky. Děti mohou využívat i obecní hřiště (bývalý Sokol).

Třída v přízemí – třída „Klubíčko“
Třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dětí, hygienickým a
bezpečnostním normám i finančním možnostem školy. Vybavení pomůckami a hračkami je k
dispozici v potřebném množství, bohaté nabídce a je stále obnovován. Ve třídě jsou
implementovány prvky pedagogického systému Marie Montessori.

Třída v 1. patře - třída „Sluníčko“

Třída má 2 části – místnosti, které jsou propojeny velkým průchodem jsou vybaveny nábytkem,
který odpovídá věku a potřebám dětí, hygienickým a bezpečnostním normám i finančním
možnostem školy. Vybavení pomůckami a hračkami je k dispozici v potřebném množství,
bohaté nabídce a je stále obnovován. V této prostorné třídě mají děti vytvořené činnostní
koutky, které nabízejí potřebné hračky a didaktické pomůcky. Koutky mají své názvy: „Herec“,
„Výtvarník“, „Objevitel“, „Šikula“, „Stavitel“, „Čtenář“, „Malíř“. Ve třídě se nachází i stoleček
pro pitný režim a psací stůl a zázemí pro učitelky, kopírovací multifunkční zařízení a piano.
Ve třídě jsou umístěna lehátka potřebná k odpolednímu odpočinku.
Zahrada navazuje na budovu MŠ, kde se nachází i dopravní hřiště. Na zahradě byl vystavěn
zahradní domek pro ukládání hraček s letní zastřešenou terasou, kterou je možné využívat i na
výuku. Zahrada je osázena stromy, okrasnými i jedlými keři. Děti se starají i o zasázené bylinky,
ovoce a zeleninu.
Školky jsou vybaveny audiovizuální technikou, která je využívána k práci s dětmi v souladu s
požadavky vedení školy a pro zlepšení komunikace s rodiči (mobilní telefon, počítače
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s připojením na internet a e-mailovou adresou, CD přehrávač, televize, tiskárna). Škola má své
webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány. Školka je vybavena 10 tablety a
interaktivní tabulí, které jsou využívány k výuce dětí.

Během školního roku byly uskutečněny 2 rodičovské schůzky, první na začátku školního roku,
druhá v 2. pololetí. Rodiče mají možnost si průběžně domluvit individuální schůzku podle
potřeby.
Předškoláci pracovali se souborem pracovních listů firmy Nomiland: Poznáváme svět,
Matematika předškoláka, Písanka předškoláka. Ke konci 1. pololetí probíhaly individuální
schůzky s rodiči předškoláků, kde byly konzultovány silné a slabé stránky dítěte, případně
proběhla doporučení, jak dítě rozvíjet doma. 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
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rozvoj dítěte. Třikrát ročně vyplňujeme „diagnostiku dítěte“, kde jsou podrobně rozepsány
oblasti rozvoje dítěte.

V průběhu školního roku byl pro děti připraven pestrý program:
➢ Program o zdravém stravování
➢

maňáskové divadlo Iva Lhotákové

➢ školní výlet s do hradeckých lesů
➢ vítání občánků
➢

dýňobraní s rodiči

➢ vánoční focení
➢ vánoční jarmark
➢ výlet na Bílou věž
➢

vánoční nadílka

➢ čertíkovský den
➢ mikulášská nadílka
➢ předvánoční posezení s dětmi a rodiči
➢ divadelní představení Radujme se, veselme se
➢ Tříkrálová sbírka
➢ individuální schůzky s rodiči předškoláků
➢ beseda pro rodiče s psycholožkou
➢ karneval
➢ výlet na hasičskou stanici v Kuklenách
➢ exkurze do truhlářství
➢ návštěva zdravotní sestry
➢ zapojení do Dne českých rozštěpových pacientů
➢ vyšetření očí, /Prozrak o.p.s.),
➢ účast na Praskačském zpěváčku
➢ Pirátská stezka
➢ zmrzlina ke Dni dětí
➢ přespávání předškoláků
➢ zahradní slavnost
➢ pasování předškoláků
➢ joga
Zájmové činnosti – Hliňáček, Angličtina
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Aktivity po dobu uzavření škol:
Školka byla uzavřena 25. března 2020. Po dobu jejího uzavření byly osobně předávány pracovní
listy do schránek všem rodičům, byl jim zaslán námětník činností, byly připraveny pro děti a
jejich rodiče stezky v přírodě v lesích u Libčan a Libišan pod názvem Dubínkovo putování za
studánkou, Dubínkova šipkovaná a Čarodějnická stezka. Komunikace s rodiči probíhala
prostřednictvím aplikace whatsapp, kde byla založena skupina Sluníčko a Klubíčko. Dětem byla
zasílána namluvená pohádka a hádanka. Paní učitelky tvořili didaktické pomůcky a pedagogové
studovali pedagogické a psychologické materiály.

Ve školním roce 2019-20 byly zakoupeny skříně na lůžkoviny a dřevěné židle do třídy. Na
zahradě byly instalovány nové herní prvky, dopadové plochy pod hrazdu a houpačka.
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.

Školní družina
Tematický plán školní družiny 2019/2020 – vychází z Preventivního programu ZŠ Praskačka.
S názvem Máme rádi náš svět v sobě zahrnoval tato témata.
Něco končí a něco začíná, životní koloběh. Zkoumáme své návyky. Chápeme a chráníme
přírodu Poznáváme svou zem Rozumíme světu díky zakořeněným tradicím. Máme rádi sebe i
lidi kolem nás. Etika, hodnoty a normy. Vedeme dialog, aby se nikdo necítil poraženě.
Školní družinu navštěvovalo 38 žáků, což je 86% 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. 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 halloween, projektový
den, Den knihy, zapojení do projektu Ježíškova vnoučata a masopust, karneval, adventní
období, drakiáda, pečení posvícenských koláčů, dlabání dýní, závody autíček na ovládání,
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prevence šikany, čertovský bál, dárkování, Tři králové, velikonoční projekt, čarodějnický rej,
Den dětí a jiné. Součástí ŠVP ŠD je Minimální preventivní program.
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.
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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 dvě kuchařky.
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.
V MŠ Sedlici se stravují děti z MŠ. V kuchyni vaří jedna kuchařka. 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 2018 – 2019 bylo uvařeno 12891 v roce letošním více než
14000 obědů. Souvisí to s nárustem cizích strávníků a rozvozem obědů starým spoluobčanům.
V této jídelně došlo i k modernizaci systému zařízení. Byla zakoupena moderní mycí linka a
nový profesionální sporák.
I školní jídelna Sedlice zajišťuje vaření a vydávání obědů pro děti mateřské školy a učitele.
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. Společnost JIP,
dodavatel pro gastronomii a širokou veřejnost, uspořádal v kuchyni naší základní školy kurz
vaření s profesionálním kuchařem. Kurz byl určen pro děti, které se v naší kuchyni stravují a
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pro občany Praskačky, kteří se rovněž v naší kuchyni pravidelně stravují. Předvedena byla
Italská kuchyně a co se navaří, to se také sní ...

35

1.4 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny

11

Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna

2

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 2019- 2020 se Školská rada sešla dvakrát ve školním roce a projednávala tyto
body:
➢ Schválení výroční zprávy za rok 2018-19
➢ Výhled akcí školy na 1. pololetí školního roku
➢ Distanční výuka a hodnocení žáků
➢ Přehled zrušených a posunutých akcí
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➢ Zpráva o zápisu dětí do školy a školek
➢ Informace o chystaném doplnění změn do školního řádu,
➢ Plánované změny v ŠVP

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. Ve školním roce 2019-20 byl ŠVP obohacen přílohou, novými zákony a vyhláškami.
Ve škole byli žáci pěti postupných ročníků vyučováni ve čtyřech třídách. Spojené byly ročníky
2.a 4. Samostatné byly ročníky 1. a 3.
Celoškolský projekt „Divadlo“, prolínal celým školním rokem ve všech ročnících i školní družině.
Souběžně s ním byl realizován projekt OVOV a Operační program EU, které byly v důsledku
uzavření škol nedokončené.
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 v Hradci Králové. 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,
žáka se syndromem fragilního X, 3 žáky cizince (2 ukrajinské národnosti,1 vietnamské
národnosti). Dále jsou vzdělávány 3 děti s dyslektickými poruchami.
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Přehled pracovníků školy
2.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet učitelů ZŠ

4

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet pedagogických asistentů ZŠ

1

Počet učitelek MŠ

5

Počet asistentů pedagoga MŠ

2

Počet kuchařek

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet školních asistentů (hrazeno z fondů
EU)

0

Počet pracovníků celkem

19

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
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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 19

VOŠ

MŠ

Vychovatelka ZŠ

1,0

do 2

VŠ

Pedagogická
asistentka MŠ

1,0

do 2

SŠ

Učitelství MŠ

Pedagogická
asistentka MŠ

1,0

Pedagogická
asistentka ZŠ

1,0

Nad

VŠ

1.-5.roč.

V průběhu školního roku došlo k personálním změnám na pozici vychovatelky ŠD.
Zaměstnankyně školní družiny odešla na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Na
pozici vychovatelky školní družiny nastoupila nová zaměstnankyně.
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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

3

0

3

0

5

0

1

0

1

0

13

Studium ke splnění kvalifikačních a odborných předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů neplnila žádná pedagogická pracovnice. Všechny jsou plně
kvalifikované. Vedoucí učitelka v mateřské škole započala studium Školský management UK
v Praze v roce 2019.

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

Počet kurzů

Zaměření
Mateřská škola a rodina
Význam předškolního období pro rozvoj
grafomotoriky dítěte

Pedagogika, psychologie

4

Ranní cvičení v mateřské škole
Pedagogická

diagnostika

pro

přípravu

cíleného předškolního vzdělávání
Sociálně patologické jevy

2

Odborná literatura
Školský

management

Management

fakulta Praha

Inkluze

Učitelské noviny

UK

pedagogická
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Kurzy v rámci DVPP v 2. pololetí byly zrušeny
Samostudium v době uzavření ZŠ a MŠ
Předmět
Pedagogika, psychologie

Počet dnů
45

Zaměření
Samostudium z pedagogické a psychologické
literatury

Sociálně patologické jevy

Inkluze a ADHD, CAN

Pro vedoucí pracovníky

Školský management UK pedagogická fakulta
Praha

Cizí jazyk
Jiné

2

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické
gramotnosti

Výchovy

Samostudium
Prázdniny

Počet dnů

Samostudium
Příprava adventních vystoupení

Podzimní

5

Dárky, přání, projekty
Příprava vánoční dílny a pečení
Příprava soutěží a lyžařského výcviku, recitační

Vánoční

5

Pololetní

1

Samostudium

Jarní

5

Distanční vzdělávání

soutěže, projekty ze šablon

Příprava školy v přírodě – Běleč nad Orlicí,
Velikonoční

2

Praskačský zpěváček

Zápis k předškolní a povinné školní docházce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 pokyny k organizaci
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.Zápisy proběhly v měsíci dubnu, bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. 1. 4. – 16. 4.
Bylo zapsáno 12 žáků, 3 požádali o odklad povinné školní docházky.
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Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhl v měsíci květnu, a to bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskutečnilo se od 4. května do 14. května 2020.
Zákonní zástupci byli informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde našli veškeré
informace a pokyny. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 20 dětí, vyhověno bylo všem
žádostem.

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.

9

9

9

0

0

-

2.

5

5

5

0

0

-

3.

12

12

12

0

0

-

4.

6

6

6

0

1

-

5.

12

12

9

0

0

-

V prvním pololetí byly uděleny 2 pochvaly za reprezentaci školy a 3 pochvaly za ochotu vždy
pomoci. Na pedagogické radě bylo rozhodnuto o udělení 3 pochval 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.

Údaje o zameškaných hodinách
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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

3.

2

Fragilní X

3.

1

Vývojové poruchy učení

5.

1

Cizinec

1.3.5.

3

Mimořádně nadaný žák

3., 4.,5

4

Pozn.: Podle individuálního programu pracovalo ve školním roce 2019-2020 4 děti. Na
doporučení PPP pracují pravidelně 2 děti s pedagogickým asistentem. 3 žáci docházeli na
dyslektickou nápravu.

3.3 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy
Ve školním roce 2019-2020 probíhal projekt „Divadlo“. Na základě vypracovaného plánu jsme
jeden den v měsíci zaměřili na projektový den uzpůsobený danému ročníku a věkovým
kategoriím. Chceme tím žákům vytvářet kladný vztah k divadlu, filmu, knížkám, a nakonec i
k povoláním, které se s těmito obory pojí. Dětem byly pouštěny ukázky z divadelních her, byly
seznámeny s nejslavnějším divadlem: Národním divadlem v Praze a také s neméně slavným
divadelním souborem Drak z Hradce Králové. Tato divadla jsme i navštívili, aby byl projekt
kompletní. Při projektových dnech si žáci vyráběli kostýmy a hráli svým spolužákům vzájemně
divadlo.
Zpracovávali jsme dílčí projekty na základě významných svátků a výročí. Nechyběla ani účast
ve vědomostních soutěžích, z nichž nejvýznamnější jsou SCIO testy, letos online a logická
olympiáda. I v letošním školním roce u nás probíhala mimoškolní výuka sborového zpěvu jako
odloučené pracoviště dětského pěveckého sboru Jitro. Vyučovací hodiny jsme obohacovali o
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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 2019 – 2020. V tomto roce projekt končí. Vzdělávání bylo
obohaceno o tyto aktivity: Využití ICT ve vzdělávání, Čtenářský klub, Badatelský klub, Klub
zábavné logiky, Doučování, Projektový den ve škole i mimo školu, Odborně zaměřená setkání a
spolupráce s rodiči, Komunitně osvětová setkávání pro základní školu, Tandemové vzdělávání,
Klub pro účastníky ŠD.
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 kroužků s mateřskými školami, což
přineslo 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
vybavena moderními digitálními pomůckami včetně elektronických učebnic, tabletů,
interaktivních tabulí a počítačů, které vhodně doplňují školní výuku. Vzhledem k velké finanční
dotaci máme mnoho moderních a smysluplných pomůcek, 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.
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
KNŽ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
MŠ

1) Praha
2) Hradec Králové
3) Návštěva zdravotní sestry
4) Výlet na Bílou věž
5) Výlet na hasičskou stanici v HK
6) Mirakulum
7) Návštěva truhlářství Kubias
8) Návštěva místních řemeslníků
9) Hrajeme si hlavou

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

1) Zápis do 1. třídy
2) Vítání občánků
3) Zápis do MŠ
4) Vánoční tvoření
5) Vystoupení sboru Jitro v Aldisu
6) Lampionový průvod
7) Vánoční Jarmark
8)Adventní zpívání Hradec Králové
9) Dýňobraní
10) Rodičovské schůzky
11)Výzdoba obecního úřadu
12)Vánoční posezení
13) Výroba přání pro seniory
14)Den českých rozštěpových pacientů
15)Focení
16)Tříkrálová sbírka
17)Ukliďme Česko
18)Beseda s psychložkou

1) Recitační soutěž
2) Vánoční zpívání Praskačka – kostel, HK
3) Vystoupení sboru Jitro
4) Rozloučení s 5.ročníkem Běleč
5) Praskačský zpěváček
6)Pasování předškoláků
7)Vánoční vystoupení
8)Zahradní slavnost
9)Čertíkovský den
10)Karneval
1) Divadlo Spejbla a Hurvínka
2)) Divadelní představení
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Soutěže

Besedy

Ostatní

ZŠ
ZŠ
ZŠ+MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ

1) Nejrychlejší Hradečák
2) Recitační soutěž Libčanská básnička
3) Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček
4) Florbalový turnaj
5) Vybíjená – ZŠ Malšova Lhota
6 15) Matematický korespondenční seminář
7)SCIO testy
8)Zdravá 5

ZŠ + MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ+MŠ

1) Psycholožka Soňa Procházková
2) Vyšetření očí
3) Hasiči
4) Truhlářství
5)Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarová

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ+MŠ
ZŠ+MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ+MŠ

1) Lyžařský kurz
2) Plavecký výcvik
3) Vánoční tvoření děti a rodiče
4) Vánoční dílna pro rodiče – tvoření
5) Úklid v okolí školy – Den Země
6) Rodiče čtou dětem
7) Přespávání ve školce
8) Spolupráce s PPP, SPC, psychologem a
logopedem
9)Od řepy k cukru
10)Stezka Ferdy mravence
11)Zmrzlina ke Dni dětí

MŠ
MŠ
ZŠ+MŠ
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Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce

Počet žáků

Výsledek, umístění
4. místo – chlapci

Florbal
Recitační soutěž Libčanská básnička
Pěvecká soutěž Praskačský zpěváček
Nejrychlejší Hradečák - atletika

2. místo, 3. místo, 3. místo
1.místo,1.místo,1.místo,
2.místo,3.místo, 3.místo, 3.místo
1.místo

Soutěž MV Svět očima dětí

1.místo, 2x 2.místo

Vybíjená ZŠ Malšova Lhota

7. místo

Scio testování

10% nejlepších škol v ČR

Matematický korespondenční seminář

Umístění na předních místech

Matematický Klokan

13., 31. místo v KH kraji

4.2

Spolupráce školy s rodiči a obcí
•

Zahájení školního roku

•

Vánoční zpívání

•

Vánoční dílna

•

Návštěva u seniorů s vánočním přánípřáním

•

Vystoupení žákovského sboru v Aldisu

•

Den otevřených dveří

•

Sportovní soutěže

•

Dětský den

•

Den Země

•

Články do časopisu Hlas domova

•

Prezentace na youtube

•

Dny knihoven

•

Hudební vystoupení sboru

•

Praskačský zpěváček

•

Dílny pro děti a rodiče

•

Vítání nových občánků obce
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•

Ekologické stezky

•

Vzdělávání pedagogů pořádající sdružení MAS

•

Úklid obcí

•

Pomoc starým občanům

•

Vzdělávání pedagogů v rámci EU

4.3 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, rukodělné a jazykové: flétna,
aerobik, keramika, anglický jazyk, šití, florbal, sbor, atletika a 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

8

Sbor

8+1

Šití

10

Ruční práce

8

Aerobik

7+3

Flétna

5

Keramika

13

Vaření

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

1.195.479,82

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

39.620,00

602 00 Školné MŠ Sedlice

63.120,00

602 00 Stravné ŠJ Praskačka

349.969,00

602 00 Stravné ŠJ Sedlice

264.237,00

662 00 Úroky bankovních účtů
672 Dotace od obcí, Královéhradecký kraj

1.054,70
38.300,00

672 00 Provozní dotace obce

1.122.400,00

672 00 Provozní dotace KHK

9.753.862,00

602 00 Ostatní výnosy - papír
672 Dotace z EU,vzdělávání, UP
Výnosy celkem

5.272,05
424.551,00
12.062.385,75
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Nákladové účty – účtová třída 5
501 Spotřeba materiálu

1.053.127,52

502 Spotřeba energie

456.281,00

511 Opravy a udržování

34.687,50

512 Cestovné

1.248,00

518 Ostatní služby

363.751,96

521 Mzdové náklady

7.337.534,00

524 Zákonné sociální a zdravotní poj.

2.430.965,00

527 Zákonné sociální náklady – FKSP

144.039,00

525 Pojištění odpovědnosti organizace

31.239,00

558 Nákup drobného dlouhodobého majetku

60.897,55

591,549 Daň z úroků, ostatní náklady

5.983,50

Náklady celkem

11.919.754,03

Vyúčtování poskytnutých dotací:
Dotace z programu EU – je čerpána průběžně.
Dotace – navýšení platů pedagogů – ÚZ 33076

135.077,00

vratka 99,20 Kč

Vyúčtování dotace přijaté od Královéhradeckého kraje - ÚZ 33353

Poskytnutá dotace 9.618.785,00 Kč
Nákladové účty – účtová třída 5
501,558 Učební pomůcky

52.932,00

518 Ostatní služby (vzdělávání)

38.976,00

521 Mzdové náklady, náhrady za nemoc

6.999.451,00

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění

2.379.813,00

525 Pojištění odpovědnosti organizace
527 Zákonné sociální náklady – FKSP

8.564,00
139.049,00
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Hospodářský výsledek

Hlavní činnosti
Doplňkové činnosti
Celkový hospodářský výsledek za rok 2020

142.631,72
3.517,00
146.148,72

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

24.750,00Kč

413 – Fond rezervní

9.452,35

Kč

Doplňková činnost – ŠJ Praskačka celkem 2 998 obědů
Výnosové účty – účtová třída 6
602 51 Stravné

181.014,00

Výnosy celkem

181.014,00

Nákladové účty – účtová třída 5
501 51 Potraviny, materiál

91.540,00

502 51 Elektrická energie, vodné, plyn

48.202,00

521 51 Mzdové náklady

27.782,00

524 51 Odvody sociálního a zdravotního
pojištění

9.418,00
555,00

527 51 Odvody do FKSP
Náklady celkem

177.497,00

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti:

3.517,00
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5.1.2 Přehled podaných grantů, podpor, dotací a projektů za školní rok 2018 2019
Úspěšné žádosti
Královéhradecký kraj

20 800,- Kč -peníze vráceny na

účet Královéhradeckého kraje, soutěž se z důvodu uzavření škol nekonala

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 2019-2020 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. Období distančního vzdělávání,
které začalo 11. března a skončilo 25. května bylo období prověření znalostí moderních
technologií, období seznamování se s novými vzdělávacími metodami a počítačovými
aplikacemi.
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. 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 tento program po 4 letech končí, i my dokončujeme
poslední rozpracované. Pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, dále
rozvíjíme čtenářskou gramotnost a organizujeme setkávání rodičů a pedagogů. Průběžně
plníme šablony a tvoříme monitorovací zprávy.
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
se zaměřujeme na nápravu dyslektických obtíží u žáků. Po vzoru jiných pedagogik má každé
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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.
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……………………………………
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