Výroční zpr{va o činnosti z{kladní školy
za školní rok 2009/2010
1. Z{kladní údaje a charakteristika školy

N{zev školy:

Z{kladní škola Běrunice, okres Nymburk

Sídlo školy :

Běrunice, Hlavní 77

IČO:

…………..

Kontaktní spojení: telefon

325 650 036

e-mail

zsberunice@seznam.cz

www

www.zsberunice.webnode.cz

Poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č. j ……………….. ze dne
20. 11. 2009
identifik{tor pr{vnické osoby:

…………….

z{kladní škola IZO :

……………. kapacita 60 ž{ků

školní družina IZO :

……………. kapacita 25 ž{ků

Zřizovatel: Obec Běrunice, IČO : ……………

Forma hospodaření: škola je samostatným pr{vním subjektem od 1. 12. 2002
s příspěvkovou formou hospodaření.

Vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, e-mail):

Ředitelka školy:

Mgr. Bohumila Fifernov{ 325 650 036 zsberunice@seznam.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Such{nkov{

325 650 036 zsberunice@seznam.cz

Charakteristika školy

Budova ZŠ se nach{zí u hlavní silnice asi uprostřed obce Běrunice. Běrunice leží na
trase mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou.
Je jednoposchoďov{. V přízemí je šatna, provizorní tělocvična, II. třída, školní
družina, umýv{rna s WC, úklidov{ komora, chodba a schodiště.
Zadním vchodem se vch{zí na školní zahradu.
V prvním poschodí jsou I. a III. třída ( zařízena jako počítačov{, přírodovědn{ a
vlastivědn{ učebna), ředitelna, sborovna, umýv{rna s WC a chodba.
Souč{stí budovy je i školní byt. Kuchyňka v něm je využív{na při hodin{ch PČ (např.
pečení pizzy, housek, kol{čů, cukroví, třených moučníků, palačinek, ...), při akcích ŠD a
kroužku dovedných rukou. Ostatní místnosti slouží jako sklady.
Budova je majetkem Obce Běrunice. Invent{ř školy spravuje pr{vní subjekt ZŠ
Běrunice, okres Nymburk.

Z{kladní škola byla ve školním roce 2009/2010 dvoutřídní se čtyřmi postupnými
ročníky. Na zač{tku školního roku měla 24 ž{ků.
Zač{tkem školního roku byl do ZŠ Běrunice přihl{šen ž{k Michal Nov{k s tím, že
nastoupí během měsíce října, později do konce listopadu. Z rodinných důvodů nakonec do
ZŠ nenastoupil. Dne 22. dubna byl odhl{šen ž{k 3. ročníku Vojtěch Zima z důvodu
stěhov{ní. Nastoupil do ZŠ Krakovany. Na konci školního roku se odhl{sily ž{kyně 1.
ročníku Vanesa Pol{čkov{ (ZŠ Nový Bydžov) a ž{kyně 3. ročníku Andrea Pol{čkov{ (ZŠ
Městec Kr{lové), též z důvodu stěhov{ní.


Ředitelkou ZŠ byla - Mgr. Bohumila Fifernov{



I. třída (1.a 2. ročník) – 7 + 1 ž{k, třídní učitelka Mgr. Bohumila Fifernov{



II. třída (3. a 4. ročník) – 10 + 6 ž{ků, třídní učitelka Mgr. Marta Kub{nkov{



Ve ŠD bylo zaps{no 22 dětí, vychovatelka Petra Such{nkov{

V I. třídě vyučovala Mgr. Bohumila Fifernov{ Čj, M a Tv. Zbývající výchovy a
prvouku v této třídě učila Petra Such{nkov{.
Ve II. třídě vyučovala Mgr. Marta Kub{nkov{ Čj, Aj, M, Př, Vl a Hv. Zbývající
výchovy a prvouku v této třídě učila Petra Such{nkov{.
Školnické pr{ce a úklid budovy s přilehlými prostory prov{děla paní Jana Bartošov{.

Ve školním roce 2009 – 2010 probíhaly tyto kroužky:
hra na flétnu -

Petra Such{nkov{

dovedné ruce -

Petra Such{nkov{

kroužek AJ -

Mgr. Marta Kub{nkov{

počítačový kroužek -

Mgr. Marta Kub{nkov{

klub deskových her -

Mgr. Marta Kub{nkov{

Ž{ci školy se zúčastňovali během školního roku různých soutěží v r{mci školy,
využív{ny byly PC, televize, video, hifi věž a magnetofony.
Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili projektu Svět v pohybu, konaného pod
z{štitou poděbradského EKOgymn{zia a Středočeského kraje. Během školního roku jsme
uspoř{dali několik projektových dnů, zaměřených na různ{ témata: např. Zvířata jako
dopravní prostředek, Migrace pt{ků, Kukačka obecn{ – pt{k roku, Dopravní výchova,
Cyklisté, Hustota silničního provozu.
Dva ž{ci čtvrtého ročníku reprezentovali naši školu na z{věrečné konferenci v
Poděbradech, kde se sešli z{stupci všech zúčastněných škol a z{stupci Středočeského kraje.
Ž{ci úspěšně odreferovali naši celoroční činnost dle připravené prezentace.
Tuto prezentaci zhlédli pedagogové i s ostatními z{stupci škol při Dnu pro
pedagogické sbory.
Ž{ci se zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Škola se
umístnila na hezkém 5. místě ze všech 167 zúčastněných škol a získala finanční odměnu
1000,- Kč. Nejlepší sběrači byli ohodnoceni. Někteří ž{ci finančně přispěli (zakoupením
samolepek) do dobročinné akce Fondu SIDUS a PÍŠŤALKA, jejichž cílem bylo získat finanční
prostředky na n{kup přístrojů a pomůcek pro léčení nemocných dětí.
Využív{na byla školní zahrada pro zdravý pobyt a sportovní vyžití. Dbali jsme na to,
aby ž{ci přebytečnou energii mohli vybít spíše v přírodě než při vyučov{ní a o přest{vk{ch.
Během roku proběhl plavecký výcvik v bazénu v Nymburce. Po ukončení výcviku byli
všichni ž{ci plavci.
Ž{ci se celoročně starali o krmení bažantů (upevňov{ní vztahu k přírodě a zvířatům).
Zvýšil se z{jem o půjčov{ní knih ze ž{kovské knihovny (ovlivněno častou motivací
p.uč. Kub{nkové i ostatních vyučujících). Pořízeny byly nové knihy a encyklopedie. O
přest{vk{ch a v době mimo vyučov{ní se mohli ž{ci vzděl{vat pročít{ním těchto knih, i knih
přinesených z domova. Zřízena byla i veřejn{ knihovna na chodbě v přízemí. Knížky škola
získala po zrušení Místní knihovny ve Velkých Výklek{ch. Ž{ci měli možnost hr{t i
společenské hry, karty, pexesa a pracovat se stavebnicemi.
Pravidelně byla obměňov{na výzdoba v budově školy (výrobky ž{ků, hodnocení
soutěží, tematické n{stěnky k ročním obdobím, různé nabídky apod.) a ve vývěsní skříňce
v obci.

Pitný režim dětí řeší škola tak, že si všichni ž{ci nosí n{poje v plastových lahvích
z domova, ve škole si mohou kupovat dotované mléko různých příchutí nebo ovocné džusy
od firmy HELLO.
Z nabídky mají možnost si vybrat ke svačině i müsli tyčinky, dezertíky, lip{nky apod.
Stravovat se chodí ž{ci do školní jídelny, kter{ se nach{zí asi 150 m od budovy ZŠ.
Škola se neust{le věnuje tématům o šikaně, agresivitě, vulg{rnímu vyjadřov{ní,
kouření, drog{ch a požív{ní alkoholu dětmi, ale i dospělými (projektový den, promít{ní
videa a n{sledn{ beseda a rozhovor, n{zory a z{žitky dětí). Připomněli jsme si chov{ní za
mimoř{dných ud{lostí a v krizových situacích.
Zabývali jsme se také dopravní tematikou (vych{zky, vyjížďky na kolech po okolí,
video, testy). Zúčastnili jsme se výuky a výcviku na dopravním hřišti v Nymburce (3. a 4.
ročník).
Škola pokračovala v dlouhodobých akcích BESIP, ŠKOLNÍ MLÉKO, ZDRAVÉ ZUBY,
nově se zapojila do akce OVOCE DO ŠKOL.
Během školního roku probíhaly schůzky s rodiči ž{ků, konzultační hodiny a
pedagogické rady. Využív{ny byly i některé nabízené akce DVPP, čerp{ny dny k dalšímu
vzděl{v{ní pedagogických pracovníků. Ředitelka školy se zúčastňovala různých schůzek a
semin{řů. Starala se o bezproblémový chod školy. V účetnictví jí pom{halo Sdružení Středisko služeb se sídlem v Nymburce, se kterým m{ škola dlouhodobě dobré zkušenosti.
Během celého školního roku ředitelka školy průběžně konzultuje se zřizovatelem
provozní z{ležitosti. Spolupr{ce je velmi dobr{, zřizovatel schv{lil navrhovaný rozpočet a
pom{hal škole při realizaci různých akcí i zabezpečení údržby v okolí školy - sek{ní a
vyhrab{v{ní zahrady, čištění chodníků kolem školy.
Před zač{tkem školního roku proběhly malířské a natěračské pr{ce ve školní družině
a v umýv{rně (nutné opravy po vytopení).
V zimním období došlo opětovně k zaték{ní v umýv{rně a WC v 1. poschodí,
způsobeném velkým množstvím sněhu a rampouchů na střeše budovy. Ředitelka nahl{sila
kalamitní stav zřizovateli a pož{dala o pomoc hasiče a pana Midlocha. Z{vady byly bez
větších problémů odstraněny.

V měsíci červnu proběhla rekonstrukce osvětlení ve II. třídě, malov{ní, oprava
soklů, broušení a lakov{ní podlahy. K výměně nevyhovujícího osvětlení a k malov{ní
stropu došlo i v ředitelně.
Z důvodu špatného stavu oplocení zahrady došlo během hlavních pr{zdnin
k zah{jení stavebních prací – demolici a stavbě nového plotu. Tyto pr{ce zajistil
zřizovatel a měly by být dokončeny do konce října 2010.
Během školního roku byly problémy s kvalitou vody, přiv{děné ze studny, a i
ty byly odstraněny.

Vzděl{vací program školy
Vzděl{vací program

Č. j.

Počet ročníků

Počet ž{ků

3

18

1

6

ŠVP ZŠ Běrunice, 1.9.2007
Z{kladní škola

16 847/96-2

Učební pl{n
Učební pl{n 1. - 5. ročníku z{kladní školy vytv{ří obsahové a organizační podmínky pro
realizaci z{měrů vzděl{vacího programu při formov{ní z{kladů vzdělanosti ž{ků. Přihlíží k
potřebě n{vazného vzděl{vacího působení na ž{ky po dobu jejich školní doch{zky i k
pedagogickým a psychologickým zvl{štnostem 1. stupně z{kladní školy
a) výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrýv{ všechny oblasti a obory z{kladního
vzděl{v{ní
b) přiměřeným stupněm otevřenosti, pružnosti a variability umožňuje dotv{ření podle
pedagogických z{měrů a podmínek školy i uplatňov{ní různých způsobů diferencované
výuky
c) stanovuje týdenní hodinovou dotaci (s využitím disponibilních hodin podle RVP)
povinných vyučovacích předmětů, jak se zřetelem ke splnění vzděl{vacích požadavků na
1. stupni z{kladní školy, tak se zřetelem k potřebě zdravého tělesného a duševního
rozvoje ž{ků

UČEBNÍ PL[N Z[KLADNÍ ŠKOLY, 1. - 5. ROČNÍK
Ročník
Předmět
Český jazyk

1.

2.

3.

4.

10

9

8

7

3

3
5

Anglický jazyk
Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Přírodověda

1

Vlastivěda

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarn{ výchova

1

1

1

1

Pracovní činnosti

1

1

1

2

Tělesn{ výchova

2

2

2

2

Týdenní dotace
povinných předmětů

21

21

24

24

5.

Vysvědčení bylo zpracov{no a vytištěno na počítači. Ž{ci obdrželi v pololetí výpis
z vysvědčení a na konci roku ofici{lní verzi za obě pololetí.

2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti )

a) Person{lní zabezpečení

Pracovníci

fyzické
osoby

přepočt.prac. fyzické
k 1. 9. 2009
osoby k

k 1. 9. 2009

přepočt.prac.
k 30. 6.2010

30. 6. 2010

Pedagogičtí celkem

3

2,40

3

2,40

z toho: vychovatelé

1

0,60

1

0,60

Nepedagogičtí
celkem

1

1,00

1

1,00

Celkem

4

4,00

4

4,00

b) Věkov{ struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2010
Věk

do 30 let

31-40 let 41-50 let

51-60 let nad 60 let z toho

včetně

důchodci

Počet

0

1

2

0

0

0

Z toho žen

0

1

2

0

0

0

Průměrný věk pedagog. pracovníků školy je : 44 let

c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborn{ a pedagogick{ způsobilost podle
z{kona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)
Kvalifikovaní pracovníci
Nekvalifikovaní
pracovníci
I. stupeň

2

1

Vychovatelé

1

0

d) Další vzděl{v{ní pedagogických pracovníků včetně ředitele školy

N{zev akce

Školící instituce

Účastníků

Rozsah
(hodin)

Semin{ř k projektu

1

SVĚT V POHYBU

Ekogymn{zium
Poděbrady

2x3..................
6

Setk{ní metodiků MPP

PPP SK Nymburk

1

2

Supervize pro metodiky
prevence

PPP SK Nymburk

1

2x2…………

Novely pr{vních předpisů k
1. 1. 2010

Zařízení
Zeman

Výjezdní semin{ř pro ředitele
škol

VISK Nymburk

4
pro

DVPP

1

3

1

2 dny

Region{lní workshop EU peníze NIDV Hradec Kr{lové
škol{m

1

4

Setk{ní pedagogických sborů v
Křinci

ZŠ Dymokury

3

24

Z{věrečn{ konference k
projektu SVĚT V POHYBU

Ekogymn{zium
Poděbrady

1

4

3. Počet budov, ve kterých se vyučuje

1 budova: 3 učebny, 1 školní družina, 1 tělocvična.

Charakteristika materi{lních podmínek pro výchovně vzděl{vací činnost



Objedn{vky a n{kup učebnic, pracovních sešitů, sešitů a pomůcek



N{kup pomůcek pro budoucí ž{ky 1. ročníku



N{kup materi{lu pro aranžov{ní



N{kup materi{lu na výchovy a do školní družiny (financov{no schv{leným
příspěvkem od rodičů)



N{kup didaktických a kancel{řských pomůcek



N{kup čisticích prostředků a materi{lu



Objedn{vky a n{kup knih do ž{kovské a učitelské knihovny



Kontroly ze strany zřizovatele



Kontroly ze strany odboru školství, KÚ, MŠMT a ČŠI



Kontroly hasicích přístrojů



Kontroly BOZP a PO, kontrola lék{rničky



Revize a opravy elektrospotřebičů, akukamen, hromosvodu



Revize n{řadí v tělocvičně a elektrozařízení ve ŠD



Instalace programů do počítačové sítě



Zpracov{ní dat spr{vcem sítě ing.Hladkým



Malov{ní a n{těry



Analýzy vzorků vody, údržba a opravy vodoinstalace, vývoz septiku

4. Údaje o škole
a) Počty tříd
Počet tříd
k 1. 9. 2009

2

k 30.6.2010

2

b) Počty ž{ků
Počet ž{ků
k 1. 9. 2009

24

k 30. 6. 2010

22

c) Průměrný počet ž{ků na třídu
Třída

Počet ž{ků k 1. 9. 2009

Z toho dívek

I. /1. ročník

7

6

I. /2. ročník

1

0

II. /3. ročník

10

6

II. /4. ročník

6

3

II. /5. ročník

0

0

d) Průměrný počet ž{ků na třídního učitele
I.stupeň běžné třídy

12

e) Individu{lně integrovaní ž{ci (na z{kladě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře)
celkem integrovaných ž{ků: 0
z toho druhy postižení:
SPU

0

zrakové
0

sluchové
0

řeči
0

tělesné
0

ment{lní
0

0

f) Přeřazení do ZŠ speci{lní

ze kterých ročníků
počet ž{ků

1. r.

2. r.
0

3. r.
0

4. r.
0

5. r.
0

kombinované

0

0

5. Výsledek z{pisu do prvního ročníku

Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých
do prvního ročníku
1

Z toho počet dětí
s odkladem školní
doch{zky

3

Počet odkladů pro
školní rok 2010/2011

0

1

6. Chov{ní ž{ků
a) Klasifikace chov{ní
Chov{ní

1. pololetí

2. pololetí

počet ž{ků

počet ž{ků

velmi dobré

23

22

uspokojivé

0

0

neuspokojivé

0

0

b) Zameškané hodiny
Zameškané
hodiny
omluvené

1. pololetí 2009/2010
počet hodin

2. pololetí 2009/2010

průměr

počet hodin

průměr

1. ročník

298

49,67

290

48,33

2. ročník

12

12,00

20

20,00

3. ročník

529

52,90

570

63,33

4. ročník

434

72,33

500

83,33

5. ročník

-

-

-

-

Zameškané hodiny neomluvené 0

V letošním roce zas{hla školu epidemie sp{ly, proto jsou počty zameškaných hodin dětí tak
vysoké.

7. Prospěch ž{ků
1. pololetí 2009/2010
počet ž{ků

2. pololetí 2009/2010

vyznamen{ní

1. ročník

6

2. ročník

1

3. ročník

počet ž{ků

6

vyznamen{ní
6

6

1

1

1

10

9

9

8

4. ročník

6

5

6

5

5. ročník

0

0

0

0

8. Školní družina

Počet oddělení
Školní družina

Počet ž{ků
1

22

9. Poradenské služby školy v daném školním roce
Spolupr{ce s PPP, pediatrem, rodiči, MŠ Běrunice, hasiči Městec Kr{lové, policií Nymburk.

10. Hodnocení prevence
preventivních programů

soci{lně-patologických

jevů

na

z{kladě

minim{lních

Besedy, videokazety.

11. Rada školy
Spr{vním org{nem školy je Školní rada, kter{ zajišťuje dohled nad vzděl{vacími aktivitami
školy a hospodařením.
Školsk{ rada byla ustanovena dne 9. října 2006.
Školsk{ rada m{ 6 členů:
a/ jmenov{ni zřizovatelem: p. Jana Mašindov{, p. Dagmar Franclov{
b/ z{stupci rodičů: p. Iva Podneck{, p. ing. Anna Vanžurov{
c/ z{stupci školy: Mgr. Marta Kub{nkov{, p. Petra Such{nkov{

12. Další formy spolupr{ce s rodiči a ostatními partnery školy v daném školním roce



Pohovory s rodiči, schůzky rodičů, konzultační hodiny ve II. třídě



Spolupr{ce s OÚ



Spolupr{ce s občany, kulturní vystoupení dětí, výroba př{níček a drobných d{rků



Spolupr{ce s p. ing. Janou Z{horovou - aranžov{ní



Spolupr{ce s jinými školami – ZŠ Opočnice, ZŠ Kněžice, ZŠ Z{hornice, ZŠ Městec
Kr{lové, ZŠ Dymokury, ZŠ Křinec



Spolupr{ce s Plaveckou školou v Nymburce



Spolupr{ce s dětským a praktickým lékařem



Spolupr{ce s MŠ Běrunice – n{vštěva předškol{ků ve škole a společn{ pr{ce dětí,
společné kulturní akce



Spolupr{ce s hasiči Městec Kr{lové



Spolupr{ce s policií Nymburk

13. Výjezdy ž{ků mimo objekt školy

V tomto školním roce škola nezorganizovala pobyt ve škole v přírodě.

14. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol realizovaných v daném školním roce

V tomto školním roce si vyž{dala ČŠI Školní vzděl{vací program ZŠ Běrunice.

15. Akce školy

Datum

N{zev akce

1. 9. 2009

Slavnostní zah{jení školního roku

15. 9. 2009

Schůzka rodičů

5. 10. 2009

Divadelní představení „ Anička a poh{dka“ – společn{ akce s MŠ

13.10. 2009

Zah{jení projektu „AJAX“ – policie Nymburk

15.10. 2009

Jak se chovat k pejskům (beseda a uk{zka) – společn{ akce s MŠ

21.10. 2009

Fotografov{ní ž{ků

23.10.2009

Ředitelské volno (odst{vka elektrické energie)

9.11.2009

Aranžov{ní svícnů s ing.Z{horovou (odpolední akce)

11.11.2009

Příjezd sv. Martina ( kulturní vystoupení ž{ků před OÚ)

18.11.2009

Odvoz sběru starého papíru a víček od PET lahví
Konzultační hodiny pro rodiče u p.uč. Kub{nkové

28.11. 2009

Rozsvěcení v{nočního stromu před OÚ Běrunice – kulturní vystoupení ž{ků

3. 12. 2009

Odpolední akce – kulturní vystoupení pro seniory v Obecním domě Běrunice

21.12.2009

Odpolední akce – v{noční besídka pro rodiče

22.12.2009

V{noční besídka pro děti

18. 1. 2010

Vystoupení ž{ků pro děti z MŠ, z{pis dětí do 1. ročníku

27. 1. 2010

Uk{zka dravců – společn{ akce s MŠ

28. 1. 2010

Rozd{ní výpisu z vysvědčení

17 .2. 2010

Divadelní představení „Z{zračný pramínek“(divadlo Chlumec nad Cidlinou)

18. 2. 2010

Projektový den - „Zvířata jako dopravní prostředek“

19. 2. 2010

Zah{jení plaveckého výcviku (ukončen 7. 5. 2010)

2. 3. 2010

Divadelní představení „Zlatovl{ska“ – společn{ akce s MŠ

18. 3. 2010

Divadelní představení „Poh{dka“ – společn{ akce s MŠ

22. 3. 2010

Projektový den – „Tažní pt{ci“

23. 3. 2010

Projektový den – „Kukačka obecn{ – pt{k roku 2010“

29. 3. 2010

Projektový den - „Velikonoce“

12. 4. 2010

Školní kolo recitační soutěže

14. 4. 2010

Recitační soutěž m{lotřídních škol v Opočnici – společn{ akce se ZŠ Opočnice,
ZŠ Z{hornice a ZŠ Kněžice

19. 4. 2010

Schůzka rodičů

26.4. – 5.5. 2010

Scio testy pro 3. ročník

5. 5. 2010
11. 5. 2010

Fotografov{ní ž{ků
Projektový den – „Dopravní výchova“
Vych{zka na Kopič{k – sledov{ní hustoty provozu

13. 5. 2010

Program „Výuka dětí v oblasti pož{rní ochrany a ochrany obyvatelstva“ –
I.blok ( uk{zka oblečení, z{kl. pokyny k chov{ní)

17. 5. 2010

Aranžov{ní věnečků s ing. Janou Z{horovou

24. 5. 2010

Ředitelské volno
Setk{ní pedagogických sborů v Křinci – společn{ akce se ZŠ Dymokury, ZŠ
Křinec, ZŠ Městec Kr{lové

27. 5. 2010

Školní výlet Praha (n{vštěva Mořského světa a ZOO)

28. 5. 2010

Hasiči – II.blok (opakov{ní, promít{ní)
Odpolední akce – cyklovýlet do Žiželic

31. 5. 2010

Dopravní výchova v Nymburce

4. 6. 2010

Odpolední akce – cyklovýlet do Kněžic

9. 6. 2010

„Po stop{ch Keltů“ – n{vštěva Dobšic – program + muzeum
N{vštěva ředitelky v MŠ – uk{zkov{ hodina předškol{ků

14. 6. 2010

Odvoz sběru starého papíru a víček od PET lahví

17. 6 .2010

Turnaj m{lotřídních škol v Kněžicích - společn{ akce se ZŠ Kněžice, ZŠ
Z{hornice, ZŠ Opočnice

18. 6. 2010

Mimoškolní akce – cyklovýlet Žehuň
Putov{ní Malého Dobše v Dobšicích

22. 6. 2010

Beseda s myslivcem – p.řed.Jiřím Lazarem - ZŠ Dymokury

24. 6. 2010

Hasiči – III. blok (prohlídka vozů, techniky, beseda) – Městec Kr{lové
Besídka pro rodiče – vystoupení ž{ků (tance, zpěvy, divadelní představení)

30. 6. 2010

Slavnostní ukončení školního roku, rozd{ní vysvědčení

Před každým výletem, akcemi a pr{zdninami jsou ž{ci poučeni o bezpečném chov{ní.

Před každou rukodělnou činností jsou poučeni o bezpečnosti pr{ce.

16. Pr{zdniny ve školním roce 2009 – 2010
Typ pr{zdnin

Termín

Podzimní pr{zdniny

čtvrtek 29. 10. a p{tek 30. 10. 2009

V{noční pr{zdniny
Pololetní pr{zdniny
Jarní pr{zdniny

od středy 23. 12. 2009 do p{tku 1. 1. 2010
p{tek 29. 1. 2010
od pondělí 8. 3. do p{tku 12. 3. 2010

Velikonoční pr{zdniny

čtvrtek 1. 4. a p{tek 2. 4. 2010

Hlavní pr{zdniny

od 1. 7. do 31. 8. 2010

Stanovené cíle pro školní rok 2010 – 2011
Zaměření na estetiku
Budeme se snažit i nad{le vést ž{ky k citlivějšímu vním{ní sebe sama a svého okolí
doma i ve škole. Naší snahou bude vytv{řet pro ně příjemné a podnětné prostředí ve škole
(výzdoba tříd, chodeb, šatny, vývěsky v obci). Výrobky budou děti tvořit v hodin{ch
výtvarné výchovy, pracovních činností, ve školní družině a v kroužku dovedných rukou.
Spousta dekorací byla i dříve použita jako d{rky pro rodiče, sourozence, prarodiče,
též jako d{rky pro příznivce školy. Dle sdělení dětí i jejich rodičů sloužily tyto výrobky také
k výzdobě jejich vlastních obydlí.

Estetick{ výchova je realizov{na na těchto úrovních:
1/

výroba a pr{ce s různými materi{ly, použív{ní různých technik

2/

aranžov{ní pod odborným vedením paní ing. Jany Z{horové

3/

kladení důrazu na estetiku při oblék{ní a celkovém vzhledu

Zaměření na posilov{ní pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a na dopravní
výchovu
V příštím školním roce budeme opět organizovat různé sportovní akce ve školním i
mimoškolním čase – bude se jednat hlavně o cyklistické vyjížďky do okolí a vych{zky do
přírody.
Aby se mohly děti bezpečně pohybovat na kole i v silničním provozu, zaměříme se
více než loni na dopravní výchovu. Přesto, že jsme věnovali dopravní problematice velkou
pozornost, nebyly jsme spokojeny ani s výsledky teoretické přípravy a ani s jejím
využív{ním v praxi.
Na zač{tku školního roku pl{nujeme besedu se z{stupci Policie Městec Kr{lové.
Spoléh{me na to, že by pro děti mohli být větší autoritou i co se týče dopravní výchovy.
Ke zdravému tělu bude přispívat i zdrav{ výživa a pitný režim.

Cíle pro příští školní roky
Naším cílem bude působit na děti tak, aby z nich jednou byli dobří lidé.
Budeme se snažit potlačovat jejich st{le stoupající agresivitu a vulg{rní vyjadřov{ní. Vést je
ke vz{jemné pomoci a spolupr{ci.

I nad{le je budeme vést ke zdravému životnímu stylu, spr{vným stravovacím n{vykům a
pohybovým aktivit{m. Často budeme upozorňovat na nebezpečí n{vykových l{tek a
nebezpečí důvěřivosti k cizím lidem.
Myslíme si, že st{le přetrv{v{ nechuť dětí k četbě, a proto se ještě více zaměříme na
probuzení jejich z{jmu o knihy a tím budeme zvyšovat jejich čten{řskou gramotnost.
Pl{nujeme n{vštěvu místní knihovny, ale i knihovny v Městci Kr{lové a besedy nad
přečtenými knihami. V tomto školním roce jsme se věnovali čten{řským chvilk{m a budeme
v nich ještě intenzivněji pokračovat.
Nad{le budeme doplňovat ž{kovskou i učitelskou knihovnu o nové publikace, výběr s dětmi
konzultujeme. Využív{me hojně i nabídek z{silkových nakladatelství.

V příštím školním roce bychom chtěly vyzkoušet celodenní pobyt dětí ve škole a s tím
související přesp{ní ve školní družině. Bude pro ně přichyst{n pestrý odpolední a večerní
program.

V Běrunicích dne 30. srpna 2010

…...............................................................................
podpis ředitele a razítko školy

