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VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2016/2017
Název školy:
Adresa školy:
Telefon:

Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
České Libchavy 147, 561 14
465 582116 základní škola
736 481869
739 046028 školní jídelna, mateřská škola
E-mail:
zsclib@seznam.cz
skolaclib@seznam.cz – pro rodiče ZŠ
msclib@seznam.cz – pro rodiče MŠ, ŠJ
www stránky:
www.skolaceskelibchavy.cz
Zřizovatel:
Obecní úřad České Libchavy
Vzdělávací program Školní vzdělávací program č. j. 106/2007
Cizí jazyk:
anglický
Charakteristika:
malotřídní, tři třídy, pět ročníků
Integrovaní žáci:
0
Ředitelka školy:
Mgr. Iva Kalvachová
Školská rada:
Dostálová Monika
Luxová Lucie, Mgr. - předsedkyně
Knapovský František, ml.
Personální oblast:
Základní škola:
I. třída (1. ročník) – 12 žáků – Mgr. Iva Kalvachová
II. třída ( 2. a 3. ročník)– 15 žáků – Mgr. Lucie Luxová
III. třída (4. a 5. ročník) – 15 žáků – Mgr. Ilona Slaninová
Další vyučující: Mgr. Lukáš Stuchlík, Veronika Suchomelová
Asistent pedagoga: Alena Gapková
Školní družina: Erika Dostálová
Úklid v budově základní školy: Alena Gapková (školnice), Veronika Suchomelová
Mateřská škola: vedoucí učitelka – Petra Vondráčková
Petra Vondráčková – třídní učitelka Berušek – úvazek 0,86
Marcela Koblihová, DiS – učitelka Žabiček – úvazek 0,86
Simona Zatřepálková, DiS – třídní učitelka Žabiček – úvazek 0,86
PP ukončen 28. 2. 2017.
Martina Coufalová, DiS – od 1. 3. 2017
MŠ: 2 třídy (Žabičky 3 – 4 leté děti, Berušky 5 – 6 leté děti)
Úklid a zahrada: Zdena Cibulková
Osobní asistent: Martina Zápotocká

Školní jídelna: vedoucí stravování Renata Knapovská, kuchařka Petra Synková
Mimoškolní činnost: anglický jazyk 1. – 2. ročník – Veronika Suchomelová
výtvarný kroužek Šikovné ručičky 1. – 5. ročník – Mgr. Lukáš Stuchlík
hudebně dramatický – Mgr. Lucie Luxová
kroužek vaření – Renata Knapovská, Petra Synková
Kroužky v MŠ:
logopedická prevence: Simona Zatřepálková, Marcela Koblihová
anglický jazyk – Veronika Suchomelová
Do základní školy nastoupilo 42 žáků. Školní rok byl ukončen s počtem 42 žáků. Učební
plány byly splněny.
1. - 5. ročník pracoval podle Školního vzdělávacího programu.
V květnu 2017 přišlo k zápisu do 1. ročníku 8 dětí, 8 dětí bylo přijato.
Ve školní družině bylo zapsáno 30 dětí – 1. - 5. ročníku.
Mateřská škola: 30 dětí, z toho 8 předškoláků. Děti pracovaly ve dvou třídách (Žabičky,
Berušky).
Paní učitelky s dětmi pracovaly podle vlastního Školního vzdělávacího programu Slunečnice
a třídních vzdělávacích programů.
V květnu, červnu a srpnu proběhl zápis do mateřské školy. Děti byly přijaty.
Nadace:
Finančně jsme podpořili:
Fond Sidus (zajišťuje projekty pro nemocné děti v Motole v Praz a v nemocnici v Olomouci.)
Sběr PET víček – pomoc těžce nemocnému dítěti
Nadace Dobrý anděl (pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi) – andělský stánek
Všechny paní učitelky se vzdělávaly:
Mgr. Iva Kalvachová
2 semináře (zaměření pro řídící pracovníky)
Dostálová Erika
Právní vědomí vychovatele
Mgr. Lucie Luxová
Aktivní metody učení na 1. Stupni
Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti
Marcela Koblihová, DiS
Bylinky, Besídka trochu jinak,
Petra Vondráčková
Klub ředitelek MŠ
Inkluze v MŠ
Knapovská Renata
seminář pro vedoucí ŠJ
Všechny certifikáty jsou uloženy v osobních spisech pracovníků.
Stáže: Jitka Hamplová – studentka PF Hradec Králové (3 týdny)
p. Kacálková – asistent pedagoga (1 týden)
Investiční oblast:
ZŠ: didaktické pomůcky pro výuku, knihy
MŠ: didaktické pomůcky, hračky, plot v přední části zahrady
ŠJ: nákup potřebného nádobí
Naše zařízení odebírá 5 periodik se zaměřením na pedagogickou činnost nebo pro děti.

Celoroční projekt: Pohádky a příběhy ze staré půdy
Aktivity školy:
Společné aktivity základní školy a mateřské školy
Plavecký výcvik – 1. – 5. ročník, MŠ
Projektové dny: Sv. Martin, Andersenova noc
Divadla: Křemílek a Vochomůrka
Čtení a promítání pohádek
Ples duchů
Geomag – rozvíjení prostorové tvořivosti
Čertoviny – nadílka Mikuláše
Vánoce: zpívání na rozsvícení stromu
Taková normální rodinka – program pro celou rodinu
Českolibchavský maraton
Zahradní slavnost: „Co se děje na naší půdě“ (program všech dětí a žáků)
Základní škola:
EVVO – Arboretum Žampach
Projektové dny: Den stromů, Den Země (land artová tvorba), Den knihy
Ekocentrum Oucmanice (program Vodní den)
Sběr hliníku, baterií, víček, papíru, kaštanů, pomerančové a citronové kůry
Koncerty: Vánoční koncert v Letohradu
Řemeslo má zlaté dno
Tančíme pro radost
Vánoční představení pro rodiče s vánoční kavárnou
Zimní škola v přírodě – Janoušov
Výtvarné dílny: Zahradnictví U Šťastných
Bowlingová liga – trička vítězům zakoupilo SRPŠ
Předškoláci ve škole – adaptační program „Školáček“ pro budoucí žáky (únor – květen)
Bruslení (5 lekcí)
Den otevřených dveří, možnost účastnit se výuky
Barvičky v přírodě – bylinky, herbář
Recitační soutěž
Přírodovědná soutěž – účast žáků v okresním kole
Kaštanový král – sběr kaštanů, spolupráce s myslivci
Týden pod čepicí
Hudební pohádka: O chytrém Honzovi – hudebně dramatický kroužek
Výlet: Macocha
Exkurze do Prahy (5. ročník)
Tajný výlet za zoubky – Sportovní centrum Přívrat
Dopravní soutěž
Beseda s myslivci
Tématické noční předávání vysvědčení
V ZŠ probíhají jednodenní i vícedenní projekty v rámci vyučování.
Projekty (celoroční): Hravě, žij zdravě
Postcrossing
Recyklohraní
Zdravé zuby
Celé česko čte dětem
Škola plná zdraví, Skutečně zdravá škola, Ovoce do škol

Školní družina:
(ŠD pracuje podle celoročního plánu.)
Projekty (jednodenní až týdenní) s různou tématikou
Drakiáda, Zdravé tělo-zdravý duch, Olympiáda, Trubadúři, Babičko, nauč mě,
Pavoučkohraní, Kouzelný měšec, Stroj času, Bobříci a Rychlé šípy, Sherlock Holmes,
Čarovná země, Rozvíjej se popátko, Vstávej semínko, Zahradníkův rok, Mladí umělci, Vaření
lektvarů, Zlatý slavík, Den matek, Muzeum
Mateřské školy:
EVVO: projektové dny: Den stromů, Den zvířat, Den Země
Ekologický projekt – třídění odpadu
Sběr přírodnin (kaštany, žaludy) – spolupráce s myslivci
Zdravý životní styl – stravování, péče o trup, otužování
Projektové dny: Moje obec, Zdravé zoubky, Tři králové, Den knihy, Čarodějnice, Dýňový
den,
Hraní rodičů s dětmi – každé první pondělí v měsíci
Beseda: Včely
Divadla: Maňáskové divadlo
Kozlík (2 představení)
Barevný týden
Sběr hliníku – celoroční projekt
Den Země – Ekocentrum Pasíčka
Besídka pro maminky – Den matek
Logopedie
Maškarní karneval
Maminko, tatínku, vyrob si se mnou, pojď si se mnou hrát – programy pro rodiče
Školní jídelna:
Pečení martinských rohlíčků, pečení vánoček, Čertovská kuchyně, Staročeská kuchyně, Třídy
sestavují jídelníček, Kouzelnická kuchyně
Školní restaurace
Přijďte k nám na večeři – akce pro rodiče
Výroba perníkových pozorností pro zápis do 1. ročníku
Výroba kuchařky
ŠJ se podílí na všech akcí pořádané ZŠ a MŠ.
Aktivity pro veřejnost:
Sraz rodáků
Českolibchavské Vánoce: zpívání koled na rozsvícení stromu
Zahradní slavnost
Program na vítání občánků
Ples rodičů – organizovalo SRPŠ
Informovanost:
Webové stránky
E-mailové adresy pro ZŠ, MŠ
Informační odpoledne a třídní schůzky pro ZŠ, MŠ
Schůzky maminek předškoláků

V naší škole pracuje samostatně SRPŠ, které organizovalo zimní ples rodičů, Retro ples
a aktivně se podílí na akcích organizovaných školou. Výbor se schází jednou za dva měsíce.
Předsedkyní je paní Monika Dostálová. V letošním roce přispívalo SRPŠ na knihy, výlety,
školu v přírodě, výlet MŠ a ZŠ, trička na bowling. Spolupráce je velmi dobrá.
Ve škole je zřízena Školská rada. Předsedkyní je Mgr. Lucie Luxová. Členy jsou
Monika Dostálová a František Knapovský ml.
Všechny paní učitelky a ostatní personál jsou k dětem vstřícné a tolerantní. Velmi kladně
hodnotím vzájemnou spolupráci všech paní učitelek a pana učitele v základní škole, jejich
pracovní nasazení a dobrou spolupráci s mateřskou školou. V mateřské škole paní učitelky
připravovaly pro děti zajímavé aktivity a pod jejich vedení děti 2-3 leté velmi dobře zvládly
vstup do MŠ. Práci provozních zaměstnanců hodnotím též velmi kladně. Spolupracují
s pedagogy na všech akcích, které pořádá naše škola. Všechny prostory a zahrada jsou
v pořádku. Ve školní jídelně dětem připravují chutné svačiny a obědy. Školní jídelna se
zapojuje do projektů založených na zdravé stravě.
Velmi si vážím přístupu zastupitelstva k rozvoji celého zařízení a za zájem o naše aktivity
a finanční podporu.
Ředitelka školy informuje starostu obce a paní místostarostku o čerpání rozpočtu, o chodu
celého zařízení a jeho aktivitách, o plánovaných akcích pro děti, rodiče a veřejnost.
Přehled hospodaření za měsíc, čtvrtletně a ročně předáváno pravidelně místostarostce obce.
Účetnictví vede firma: Služba škole, Sokolská 21, Ústí nad Orlicí, Ing. Sirový.
České Libchavy
1. 10. 2017
Školská rada:
Mgr. Lucie Luxová………………………………………
Monika Dostálová…………………………………….
František Knapovský ml………………………………..

Mgr. Iva Kalvachová
ředitelka školy

