Výroční zpráva o činnosti základní školy
za školní rok 2013/2014
1. Základní údaje a charakteristika školy

Název školy:

Základní škola Běrunice, okres Nymburk

Sídlo školy :

Běrunice, Hlavní 77

IČO:

75031329

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 . 26 241/2009-21 ze dne
20. 11. 2009
identifikátor právnické osoby:

600 050 742



základní škola IZO :

102 374 724 kapacita 60 žáků



školní družina IZO :

113 700 288 kapacita 25 žáků



Zřizovatel: Obec Běrunice, IČO : 00 238 988
Forma hospodaření: škola je samostatným právním subjektem od 1. 12. 2002
s příspěvkovou formou hospodaření.
Vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, e-mail):
Ředitelka školy:

Mgr. Bohumila Fifernová 325 650 036 zsberunice@seznam.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Suchánková

325 650 036 zsberunice@seznam.cz

Charakteristika školy
Budova ZŠ se nachází u hlavní silnice asi uprostřed obce Běrunice. Běrunice leží na trase
mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou.
Je jednoposchoďová. V přízemí je šatna, provizorní tělocvična, II. třída, školní družina,
umývárna s WC, úklidová komora, chodba a schodiště.
Zadním vchodem se vchází na školní zahradu.
V prvním poschodí jsou I. a III. třída (zařízena jako počítačová, přírodovědná a vlastivědná
učebna), ředitelna, sborovna, umývárna s WC a chodba.
Součástí budovy je i školní byt, kde bydlí od prosince 2011 paní učitelka Kubánková.
Budova je majetkem Obce Běrunice. Inventář školy spravuje právní subjekt ZŠ Běrunice,
okres Nymburk.
Základní škola byla ve školním roce 2013/2014 dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Na
začátku školního roku měla 28 žáků.

•

Ředitelkou ZŠ byla - Mgr. Bohumila Fifernová

•

I. třída (1.a 2. ročník) – 8 + 4 žáků, třídní učitelka Mgr. Bohumila Fifernová

•

II. třída (3., 4.a 5. ročník) – 9 + 3 + 4 žák, třídní učitelka Mgr. Marta Kubánková

•

Ve ŠD bylo zapsáno 25 dětí, vychovatelka Petra Suchánková

V I. třídě vyučovala Mgr. Bohumila Fifernová Čj, M a Tv. Ostatní výchovy a prvouku v této
třídě učila Petra Suchánková.
Ve II. třídě vyučovala Mgr. Marta Kubánková Čj, Aj, M, Př, Vl, informatiku a Hv. Zbývající
výchovy a prvouku ve 3. ročníku učila v této třídě Petra Suchánková.
Školnické práce a úklid budovy s přilehlými prostory prováděla paní Jana Bartošová.
25. září 2013 přestoupil do ZŠ Městec Králové František Baloušek. 4. října 2013 odešla do
Prahy a 2. prosince 2013 byla znovu přihlášena Tereza Midlochová.
22. dubna 2014 odešly Michaela a Jana Rybáčkovy do ZŠ Městec Králové. 2. června 2014 nastoupila
Lucie Hanzlíková ze ZŠ Písek.
Koncem školního roku byl stav žactva 26.
Po prázdninách přestoupí na 2. stupeň do ZŠ v Městci Králové 2 žáci – Tereza Midlochová
a Jaroslav Troller. Do ZŠ Chlumec nad Cidlinou přestoupí 2 žákyně Renáta Petráčková a Aneta
Vanžurová.
Do ZŠ Skřivany přestoupí od 1. 9. 2014 Marek Šmejkal a do ZŠ Nymburk přestoupí od
4. 9. 2014 Karolína Trojanová.

Ve školním roce 2013 – 2014 probíhaly tyto kroužky:
dovedné ruce -

Petra Suchánková

kroužek AJ -

Mgr. Marta Kubánková

počítačový kroužek -

Mgr. Marta Kubánková

klub deskových her -

Mgr. Marta Kubánková

keramický kroužek -

Petra Suchánková

Žáci školy se zúčastňovali během školního roku různých soutěží v rámci školy i mimo
školu, využívány byly PC, televize, interaktivní projektory, video, hifi věž a magnetofony. Dále byl
využíván stolní fotbálek, florbalové branky a hokejky, skákací panák a ping-pongový stůl.
V měsící říjnu se žáci 3. až 5. ročníku zúčastnili řešení logické olympiády, kterou pošesté
organizovala pro žáky ZŠ Mensa ČR.
Žáci se zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Škola se umístnila
na 1. místě z 228 zúčastněných škol v přepočtu na žáka a získala finanční odměnu 5000,- Kč.
Nejlepší sběrači byli ohodnoceni na konci školního roku.
Využívána byla školní zahrada pro zdravý pobyt a sportovní vyžití. Kocem školního roku
byla ze sběrových peněz zakoupena prolézačka typu Z a pružinové houpadlo.
Během roku proběhl plavecký výcvik v bazénu v Nymburce. Po ukončení výcviku byli
všichni žáci plavci.
Žáci se celoročně starali o krmení bažantů (upevňování vztahu k přírodě a zvířatům).
Během roku probíhalo půjčování knih z žákovské knihovny, využívány byly i knihy z
učitelské knihovny. Zaměřili jsme se na zvyšování čtenářské gramotnosti. Během výuky i ve školní
družině zařazujeme čtenářské chvilky (předčítání, domácí čtení, čtení s porozuměním, rozbory
obsahu a stylu, vyprávění). O přestávkách a v době mimo vyučování se mohli žáci vzdělávat
čtením z půjčených knih, i knih přinesených z domova. Využívat mohli i veřejnou knihovnu na
chodbě v přízemí. Žáci měli možnost hrát i společenské hry, karty, pexesa a pracovat se
stavebnicemi.
Pravidelně byla obměňována výzdoba v budově školy (výrobky žáků, hodnocení soutěží,
tematické nástěnky k ročním obdobím, různé nabídky apod.) a ve vývěsní skříňce v obci.
Pitný režim dětí je zajištěn tak, že si všichni žáci nosí nápoje v plastových lahvích
z domova, ve škole si mohou kupovat dotované mléko různých příchutí nebo ovocné nápoje.
apod.

Z nabídky mají možnost vybrat si ke svačině i müsli tyčinky, dezertíky, lipánky, jogurty
Stravovat se chodí žáci do školní jídelny, která se nachází asi 150 m od budovy ZŠ.

Škola se stále věnuje tématům o šikaně, agresivitě, vulgárním vyjadřování, kouření,
drogách a požívání alkoholu dětmi, ale i dospělými (video, besedy, rozhovory, názory a zážitky
dětí). Často jsme diskutovali o chování za mimořádných událostí a krizových situací
(pyrotechnika, chování „zlých“ lidí, bezpečnost).
Zabývali jsme se také dopravní tematikou (vycházky, vyjížďky na kolech po okolí, video,
testy). Zúčastnili jsme se výuky a výcviku na dopravním hřišti v Nymburce (3., 4. a 5. ročník).
V letošním školní roce jsme se zúčastnili 10. ročníku Turnaje málotřídních škol
Královéměstecka ve sportovních disciplínách v Kněžicích. O putovní pohár s námi soutěžili žáci ze

ZŠ Kněžice, Opočnice a Záhornice. Pohár získala ZŠ Kněžice.
Škola pokračovala v dlouhodobých akcích BESIP, ZDRAVÉ ZUBY, ŠKOLNÍ MLÉKO a
OVOCE DO ŠKOL. O zdravé výživě hovoříme s dětmi často, a tak jsme se zapojili do programu
Zdravá pětka. Tento program seznámil žáky s pěti základními zásadami zdravého stravování:
•

správné složení jídelníčku

•

ovoce a zelenina

•

pitný režim

•

zásady hygieny

•

bezpečnost potravin a příprava zdravé svačinky

Žáci byli do akce zapáleni, plnili soutěžní úkoly, pracovali ve skupinách a každý žák dostal
vysvědčení a dáreček.
Během školního roku probíhaly schůzky s rodiči žáků, konzultační hodiny a pedagogické
rady. Využívány byly i některé nabízené akce DVPP, čerpány dny k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků. Ředitelka se starala o bezproblémový chod školy. V účetnictví jí stále
pomáhá Sdružení - Středisko služeb se sídlem v Nymburce, se kterým má škola dlouhodobě
dobré zkušenosti.
Během celého školního roku ředitelka školy průběžně konzultuje se zřizovatelem provozní
záležitosti. Spolupráce je dobrá, zřizovatel schválil navrhovaný rozpočet a pomáhal škole při
realizaci různých akcí i zabezpečení údržby v okolí školy - sekání a vyhrabávání zahrady, čištění
chodníků kolem školy.
Během školního roku jsme dbali na bezpečnost žáků. Zaměstnankyně školy byly
proškoleny v oblasti BOZP a PO. Všechny zaměstnankyně školy byly proškoleny MUDr.
Melezínkem o první pomoci.

Vzdělávací program školy
Vzdělávací program

Č. j.

Počet ročníků

Počet žáků

5

28

ŠVP pro základní vzdělávání
ZŠ Běrunice , 1.9.2013
Učební plán

Učební plán 1. - 5. ročníku základní školy vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci
záměrů vzdělávacího programu při formování základů vzdělanosti žáků. Přihlíží k potřebě
návazného vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a
psychologickým zvláštnostem 1. stupně základní školy
a) výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývá všechny oblasti a obory základního
vzdělávání
b) přiměřeným stupněm otevřenosti, pružnosti a variability umožňuje dotváření podle
pedagogických záměrů a podmínek školy i uplatňování různých způsobů diferencované
výuky
c) stanovuje týdenní hodinovou dotaci (s využitím disponibilních hodin podle RVP) povinných
vyučovacích předmětů, jak se zřetelem ke splnění vzdělávacích požadavků na 1. stupni
základní školy, tak se zřetelem k potřebě zdravého tělesného a duševního rozvoje žáků.

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 1. - 5. ROČNÍK
Ročník
Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

10

9

8

8

7

3

3

3

5

5

Přírodověda

2

2

Vlastivěda

2

2

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Informatika

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

Pracovní činnosti

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Týdenní dotace
povinných předmětů

21

21

24

26

26

Vysvědčení se zpracovává na počítači. V pololetí dostávají žáci výpis z vysvědčení a na
konci roku oficiální verzi za obě pololetí.

Od 1. září 2011 byla škola zapojena do projektu EU peníze školám. 28. února 2014
byl projekt ukončen a v květnu byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Bylo
vytvořeno 120 digitálních výukových materiálů z šablony ICT paní učitelkou Kubánkovou
a 72 DUM z šablony přírodověda paní učitelkou Suchánkovou.

2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti )

a) Personální zabezpečení
Pracovníci

fyzické
osoby

přepočt.prac. fyzické
k 2. 9. 2013
osoby

k 2. 9. 2013

přepočt.prac.
k 27. 6.2014

k 27. 6. 2014

Pedagogičtí celkem

3

2,40

3

2,40

z toho: vychovatelé

1

0,60

1

0,60

Nepedagogičtí
celkem

1

0,75

1

0,75

Celkem

4

3,75

4

3,75

b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 27. 6. 2014
Věk

do 30 let

31-40 let 41-50 let

51-60 let nad 60 let z toho

včetně

důchodci

Počet

0

0

2

1

0

0

Z toho žen

0

0

2

1

0

0

Průměrný věk pedagog. pracovníků školy je : 48 let

c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle
zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)
Kvalifikovaní pracovníci

Nekvalifikovaní
pracovníci

I. stupeň

2

1

Vychovatelé

1

0

d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy
Název akce

Školící instituce

Multimediální portfolio naší
školy

Eduwork Ostrava

Minimalizace rizika vzniku
dopravního úrazu

Státní
Praha

Konference BLUDIŠTĚM
PARAGRAFŮ BEZ OBAV

RAABE Praha

Účastníků Rozsah
(hodin)
2

2x6

1

4

1

5

Interaktivní testy jednoduše a Eduwork Ostrava
rychle
Praha

2

2x5

Zpracování digitální
fotografie

2

2x5

Interaktivní systémy ve výuce NIDV Praha
na ZŠ
Brno

1

4

Spisová a archivní služba

1

4

1

2

ZŠ Běrunice
zdravotní

ústav

Pedagogická fakulta Praha

Eduwork Ostrava
Praha

I. Mülerová M. Boleslav
Hotel CONSTANS Praha

Setkání v rámci realizace
projektu SYSTÉMOVÁ
PODPORA ROZVOJE
MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE

Mikroregion Střední
Polabí
Hotelová škola Poděbrady

3. Počet budov, ve kterých se vyučuje

1 budova: 3 učebny, 1 školní družina, 1 tělocvična.
Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost

–

Objednávky a nákup učebnic, pracovních sešitů, sešitů a pomůcek

–

Nabídka knih od růzých nakladatelů

–

Nákup pomůcek pro budoucí žáky 1. ročníku

–

Nákup materiálu pro aranžování

–

Nákup materiálu a pomůcek pro keramický kroužek

–

Nákup materiálu na výchovy a do školní družiny (financováno schváleným
příspěvkem od rodičů)

–

Nákup didaktických a kancelářských pomůcek

–

Nákup čisticích prostředků a materiálu

–

Objednávky a nákup knih do žákovské a učitelské knihovny

–

Objednávky a evidence – školní mléko

–

Evidence – ovoce do škol

–

Evidence a vyhodnocování sběrů

–

Evidence plateb za školní družinu

–

Inventarizace

–

Kontroly ze strany zřizovatele

–

Kontroly ze strany odboru školství, KÚ, MŠMT a ČŠI

–

Kontroly hasicích přístrojů

–

Kontroly BOZP a PO, kontrola lékárničky

–

Revize a opravy elektrospotřebičů, akukamen, hromosvodu

–

Revize nářadí v tělocvičně a elektrozařízení ve ŠD

–

Výběr a objednávky programů pro PC

–

Instalace programů do počítačové sítě a průběžné kontroly

–

Zpracování dat správcem sítě p. Jaromírem Čmolíkem

–

Malování, nátěry a drobné opravy

–

Analýzy vzorků vody, údržba a opravy vodoinstalace (včetně úpravny vody)

–

Vývoz septiku

4. Údaje o škole
a) Počty tříd
Počet tříd
k 2. 9. 2013

2

k 27. 6. 2014

2

b) Počty žáků
Počet žáků
k 2. 9. 2013

28

k 27. 6. 2014

26

c) Počet žáků v jednotlivých ročnících
Třída

Počet žáků k 27. 6. 2014

Z toho dívek

I. /1. ročník

7

3

I. /2. ročník

3

1

II. /3. ročník

9

5

II. /4. ročník

3

2

II. /5. ročník

4

3

d) Průměrný počet žáků na třídního učitele
I.stupeň běžné třídy

13

e) Individuálně integrovaní žáci (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře)
celkem integrovaných žáků: 1
z toho druhy postižení:
SPU

1

zrakové
0

sluchové
0

řeči
0

tělesné
0

mentální
1

0

f) Přeřazení do ZŠ speciální

ze kterých ročníků
počet žáků

1. r.

2. r.
0

3. r.
0

4. r.
1

5. r.
0

kombinované

0

0

5. Výsledek zápisu do prvního ročníku

Počet dětí u zápisu

Počet dětí přijatých
do prvního ročníku
7

Z toho počet dětí
s odkladem školní
docházky

4

Počet odkladů pro
školní rok 2013/2014

0

3

6. Chování žáků
a) Klasifikace chování
Chování

1. pololetí

2. pololetí

počet žáků

počet žáků

velmi dobré

27

26

uspokojivé

0

0

neuspokojivé

0

0

b) Zameškané hodiny
Zameškané
hodiny
omluvené

1. pololetí 2013/2014
počet hodin

průměr

2. pololetí 2013/2014
počet hodin

průměr

1. ročník

366

45, 75

171

24, 42

2. ročník

316

79, 00

100

33, 33

3. ročník

503

62, 88

215

23, 89

4. ročník

202

67, 33

115

38, 33

5. ročník

267

66, 75

87

21, 75

Zameškané hodiny neomluvené 0

7. Prospěch žáků
1. pololetí 2013/2014
počet žáků

2. pololetí 2013/2014

vyznamenání

počet žáků

vyznamenání

1. ročník

8

7

7

6

2. ročník

4

4

3

3

3. ročník

8

8

9

9

4. ročník

3

1

3

2

5. ročník

4

3

4

3

8. Školní družina
Počet oddělení
Školní družina

Počet žáků
1

25

Rodiče žáků platí příspěvek 100,- Kč měsíčně. K tomuto účelu byla vydána směrnice pro školní
družinu.
9. Poradenské služby školy v daném školním roce
Spolupráce s rodiči, MŠ Běrunice, pediatrem, PPP, Obcí Běrunice, okolními málotřídními ZŠ, ZŠ
Městec Králové, hasiči Velké Výkleky a Lovčice, dopravní policií Nymburk.
10. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních
programů
Besedy, videokazety.
11. Rada školy
Správním orgánem školy je Školská rada, která zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy
a hospodařením.
Školská rada byla ustanovena dne 9. října 2006.
Školská rada má 6 členů:
a/ jmenováni zřizovatelem: p. Jana Mašindová, p. Dagmar Franclová
b/ zástupci rodičů: p. Jaromír Čmolík, p. Ing. Anna Vanžurová
c/ zástupci školy: Mgr. Marta Kubánková, p. Petra Suchánková.

12. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy v daném školním roce
–

Pohovory s rodiči, schůzky rodičů

–

Spolupráce s OÚ

–

Spolupráce s občany, kulturní vystoupení dětí, výroba přáníček a drobných dárků

–

Spolupráce s p. Ing. Janou Záhorovou - aranžování

–

Spolupráce s jinými školami – ZŠ Opočnice, ZŠ Kněžice, ZŠ Záhornice, ZŠ Městec Králové

–

Spolupráce s Plaveckou školou v Nymburce

–

Spolupráce s dětským a obvodním lékařem

–

Spolupráce s MŠ Běrunice – návštěva předškoláků ve škole a společná práce dětí, společné
kulturní akce

–

Spolupráce s hasiči Velké Výkleky

–

Spolupráce s BESIPem Nymburk

–

Spolupráce s policií Nymburk.

–

Spolupráce s Ing. Jiřím Žabkou – ředitelem lesního hospodářství Obory Kněžičky

13. Výjezdy žáků mimo objekt školy
Škola již několikátým rokem neorganizuje školu v přírodě (důvody ekonomické, administrativní,
chování dětí). Zaměstnankyně školy pro děti organizují spaní ve školní družině s celovečerním
tematickým programem. Je hodnoceno velice kladně jak ze strany dětí, tak i rodičů.
14. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol realizovaných v daném školním roce
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI.

15. Akce školy
Datum

Název akce

2. 9. 2013

Slavnostní zahájení školního roku

17. 9. 2013

Divadelní představení - Princ Bajaja (společná akce s MŠ)

18. 9. 2013

Odvoz sběru starého papíru

24. 9. 2013

Schůzka rodičů

7. 10. 2013

Logická olympiáda – nominační kolo

15. 10. 2013

Ředitelské volno (nešel elektrický proud)

22. 10. 2013

Ředitelské volno (nešel elektrický proud)

25. 10. 2013

Zdravá pětka -beseda

5. 11. 2013

Odpolední beseda o lese (p. Ing. Žabka)

20. 11. 2013

Divadelní představení – Matějova smlouva (společná akce s MŠ)

20. 11. 2013

Fotografování žáků

28. 11. 2013

Návštěva hendikepovaného Míry Kubelky

30. 11. 2013

Mimoškolní akce - rozsvěcení vánočního stromu před OÚ Běrunice – kulturní
vystoupení žáků, jarmark

5. 12. 2013

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla

6 .12. 2013

Návštěva kina v Městci Králové – Šmoulové 2

19.12. 2013

Návštěva kina v Městci Králové – Čtyřlístek

20. 12. 2013

Vánoční besídka pro děti (zvyky, koledy, dárky, posezení u čaje a cukroví)

7. 1. 2014

Exkurze do hvězdárny v Hradci Králové – 3. až 5. ročník

20. 1. 2014

Zápis dětí do 1. ročníku – zapsáni 4 žáci

22. 1. 2014

Odvoz sběru starého papíru

23. 1. 2014

Zahájen plavecký výcvik v Nymburce (ukončen 3. 4.)

12. 2. 2014

Účast na slavnostním vyhodnocení soutěže Třídilka (Vanžurová, Ronďošová)

19. 2. 2014

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem (autor knih o kapříku Metlíkovi)

7. 3. 2014

Dřevíčková dílnička – velikonoční výrobky

11. 3. 2014

Divadelní představení O Petříkovi (společná akce s MŠ)

19. 3. 2014

Recitační soutěž - školní kolo

28. 3. 2014

Meziškolní kolo recitační soutěže - ZŠ Opočnice

30. 3. 2014

Návštěva IQ parku v Liberci (mimoškolní akce)

1. 4. 2014
7. 4. 2014

Aranžování s Ing. Záhorovou – jarní věneček (odpolední akce)
Fotografování žáků

10. 4. 2014

Ukázka dravců

16.- 17. 4. 2014

Spaní ve školní družině s programem (mimoškolní akce)

29. 4. 2014

Exkurze Praha – Pražský hrad, Petřín, Kampa – 3. - 5. ročník

2. 5. 2014

Vycházka na Kopičák (pozorování přírody)

9. 5. 2014

Ředitelské volno (oprava stropu v umývárně)

13. 5. 2014

Naučná stezka s plněním úkolů – Obora Kněžičky (asistence studentů
lesnických škol v Hranicích na Moravě a Šluknově)

29. 5. 2014

Školní výlet – zámek Loučeň

30. 5. 2014

Fotografování žáků

4. 6. 2014

Výchovný koncert kytaristy Jindřicha Kaulferse ve mlýně v Kněžicích

5. 6. 2014

Turnaj málotřídních škol v ZŠ Kněžice, beseda s poutníkem Petrem Hirschem,
zasazení stromu.

8. 6. 2014

Exkurze Brno – Špilberk, centrum města (mimoškolní akce)

12. 6. 2014

Návštěva dopravního hřiště v Nymburce – 3. - 5. ročník

12. 6. 2014

Odvoz sběru starého papíru

26. 6. 2014

Besídka pro rodiče , zahradní slavnost – šerpování páťáků

27. 6. 2014

Slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

Před každým výletem, akcemi a prázdninami jsou žáci poučeni o bezpečném chování.
Před každou rukodělnou činností jsou poučeni o bezpečnosti práce.

16. Prázdniny ve školním roce 2013 – 2014
Typ prázdnin

Termín

Podzimní prázdniny

úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2013

Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

od soboty 21. 12. 2013 do neděle 5. 1. 2014
pátek 31. 1. 2014
od pondělí 24. 2. do neděle 2. 3. 2014

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 17. 4. a pátek 18. 4. 2014

Hlavní prázdniny

od soboty 28. 6. do neděle 31. 8. 2014

Stanovené cíle pro školní rok 2014 – 2015
Škola se zaměřuje dlouhodobě na přírodovědnou oblast, na estetickou výchovu, pohybovou
aktivitu a tělesnou zdatnost.

Přírodovědná oblast

Škola se nachází v Polabské nížině. V okolí školy máme mnoho příležitostí poznávat přírodu a
změny v ní (vycházky a cyklistické vyjížďky). S přírodou souvisí i poznávání fauny a flóry. Využili
jsme a budeme využívat možnosti návštěv domácností chovajících např. hospodářská zvířata a
exotické ptactvo. Doposud se nepodařilo uskutečnit plánovanou návštěvu soukromé obory p.
Bareše z Lužce nad Cidlinou. Rádi bychom ji uskutečnili v příštím školním roce. Pokračuje
spolupráce s Ing. Žabkou v Oboře Kněžičky, plánujeme další setkání s ním ať už ve škole nebo v
lese. Celoročně se děti starají o krmení bažantů ve voliéře. Během zimy se děti ze školní družiny
starají o potravu pro ptáky v krmítku na školní zahradě, postavili jsme i domeček pro hmyz.

Zaměření na estetiku

Děti vedeme k citlivějšímu vnímání sebe sama, svého okolí doma i ve škole. Naší snahou je
vytvářet pro ně příjemné a podnětné prostředí ve škole (výzdoba tříd, chodeb, šatny a vývěsky v
obci). Výrobky děti tvoří v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, ve školní družině, v
kroužku dovedných rukou a v keramickém kroužku.
Stále spolupracujeme s paní Ing. Janou Záhorovou, pod jejímž vedením děti aranžují různé
výtvory z přírodních materiálů. Ty si rádi odnáší domů a zdobí jimi své domovy.
Spousta dekorací bývá použita jako dárky pro rodiče, sourozence, prarodiče, při jarmarcích, též
jako dárky pro příznivce školy.
Plánujeme různé mimoškolní akce (roznášku přáníček, vánoční posezení, besídku na závěr
školního roku pro rodiče a děti z MŠ, zahradní slavnost s rozloučením s odcházejícími páťáky).
Vzhledem k malému počtu dětí nám přípravy na besídky dají mnohem více práce než na větších
školách. Děti jsou zapojovány ve velké míře téměř do všech oblastí (taneční, hudební, literární,
dramatické).

Zaměření na posilování pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a na dopravní
výchovu

Děti vedeme ke sportu, aby si vypěstovaly pěkný vztah k pravidelnému pohybu.
Žáci mají povinnou tělesnou výchovu, absolvují plavecký výcvik, během vyučování jsou
zařazovány tělovýchovné chvilky. Sportovní aktivity probíhají především ve školní družině
(florbal, stolní tenis, švihadla, obruče, chůdy, míčové hry...). K těmto činnostem je využívána jak
provizorní tělocvična, tak i školní zahrada.
Navíc každoročně organizujeme různé sportovní akce v mimoškolním čase: cyklistické vyjížďky
do okolí, bruslení, sáňkování, vycházky do přírody, pěší pochody, soutěže a podobně.
Aby se mohly děti bezpečně pohybovat na kole i v silničním provozu, stále se zaměřujeme na
dopravní výchovu. Každoročně absolvujeme teoretickou i praktickou výuku také na dopravním
hřišti v Nymburce. Na začátku školního roku plánujeme besedu se zástupci Policie Nymburk.
Spoléháme na to, že by pro děti mohli být větší autoritou i co se týče dopravní výchovy.
Zájemci o cykloturistiku se mohou zúčastnit tradičních několikadenních pobytových výletů.
Ve školním roce 2004/2005 založila naše škola Turnaj málotřídních škol Královéměstecka ve
sportovních disciplínách o získání putovního poháru. V příštím školním roce se turnaj uskuteční
již pojedenácté, tentokrát v Opočnici.

Cíle pro příští školní roky
Naším cílem bude působit na děti tak, aby z nich jednou byli dobří lidé.
Budeme se snažit potlačovat jejich stále stoupající agresivitu a vulgární vyjadřování. Vést je ke
vzájemné pomoci a spolupráci.
I nadále je budeme vést ke zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům a
pohybovým aktivitám. Často budeme upozorňovat na nebezpečí návykových látek a nebezpečí
důvěřivosti k cizím lidem.
Přestože stále přetrvává nechuť dětí k četbě, budeme je motivovat a probouzet jejich zájem o knihy.
Budeme pokračovat v pravidelném předčítání pohádek a příběhů ve školní družině i ve třídách.
Budeme se zaměřovat na zlepšení techniky čtení častějším zařazováním čtenářských chvilek i
poslechem správného čtení. Nadále budeme doplňovat žákovskou i učitelskou knihovnu o nové
publikace.
Věříme, že naši keramickou pec využijeme i v budoucích letech, protože nadšení dětí je velké.
Práce s hlínou a výrobky z ní se nám, dětem, rodičům i návštěvám ve škole velmi líbí.
Nadále budeme pokračovat ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. V posledních letech jsme
se umístili na předních místech ve sběrové soutěži. Jsme rádi, že k tomuto úspěchu přispěli i
občané Běrunic a okolních obcí. Finance získané ze sběrů jsou pro školu přínosem.
Dle nabídek a možností budeme pokračovat v projektech Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé
zuby a BESIP.

A co dál?
Letos nás čeká velká akce. Byla schválena dotace fondu SZIF na výměnu oken, izolaci a zateplení
budovy. Během měsíce srpna byla provedena izolace stěn budovy a injektáž vnitřních stěn v
tělocvičně. Začala výměna oken a dveří v celé budově.
Po dohodě se zřizovatelem byly vyrovnány zdi v některých místnostech (štukování, sádrokarton) a
provedeny výmalby.
V následujícím období nás čeká zateplení půdy a obvodového zdiva celé budovy školy a nová
fasáda.
Bude nás čekat nové zastřešení budovy.
Ředitelka školy uvažuje o malování a nátěrech v dalších místnostech, o opravě podlahy v
ředitelně, pořízení nového nábytku a modernizaci kancelářské výpočetní techniky (nový počítač a
tiskárna).

V Běrunicích dne 3. září 2014
…...............................................................................
podpis ředitele a razítko školy

Příloha č. 1 – seznam žáků
Příloha č. 2 - fotodokumentace

