Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
České Libchavy 147, 561 14
IČO: 750 151 45
telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz
www.skolaceskelibchavy.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2017/2018
1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název školy:
Adresa školy:
Právní norma:
Kontakty:

www stránky:
IČO:
RED-IZO:
Ředitelka školy:

Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
České Libchavy 147, 561 14
příspěvková organizace
465 582116 základní škola
736 481869 ředitelka školy
739 046028 školní jídelna, mateřská škola
zsclib@seznam.cz
skolaclib@seznam.cz – pro rodiče ZŠ
msclib@seznam.cz – pro rodiče MŠ, ŠJ
www.skolaceskelibchavy.cz
75015145
650055756
Mgr. Iva Kalvachová

1.2 Zřizovatel
Zřizovatel:
Adresa:
Kontakt:

Obecní úřad České Libchavy
České Libchavy 160, 561 14
465582115

E-mail:

1.3 Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna
1.4 Školská rada
Školská rada:

kapacita 60
kapacita 30
kapacita 40

Dostálová Monika
Luxová Lucie, Mgr.
Knapovský František, ml.

1.5 Základní údaje o součástech školy:
Základní škola:
Počet žáků: 42
Školní vzdělávací program č. j. 106/2007
Cizí jazyk:
anglický
Charakteristika:
malotřídní, tři třídy, pět ročníků
Integrovaní žáci:
0
Třídy:
I. třída (1. a 3. ročník) – 13 žáků
II. třída ( 2. ročník) – 12 žáků
III. třída (4. a 5. ročník) – 17 žáků
Školní družina:
Počet žáků: 30
Školní vzdělávací program pro školní družinu
Mateřská škola:
Počet dětí: 39
Školní vzdělávací program Slunečnice, třídní vzdělávací programy
MŠ: 2 třídy (Žabičky 3 – 4 leté děti, Berušky 5 – 6 leté děti)
Školní jídelna:
1.6 Materiálně-technické podmínky
Základní škola
K dispozici jsou 3 kmenové třídy, tělocvična, školní knihovna umístěná v jedné kmenové
třídě, školní družina. Ve dvou kmenových třídách jsou interaktivní tabule, všechny kmenové
třídy jsou vybaveny IT technikou a připojením na internet. Škola je vybavena žákovským
nábytkem, židle a lavice jsou výškově stavitelné.
Vybavenost školy učebními pomůckami, hračkami a sportovním nářadím je na velmi dobré
úrovni a odpovídá možnostem zřizovatele školy a počtu žáků.
Vybavenost učebnicemi a učebními texty je na dobré úrovni.
Žáci a pedagogové mohou k výuce používat počítače, notebooky, tiskárny, kopírky,
2 interaktivní tabule a výukové programy.
Mateřská škola
K dispozici jsou dvě třídy, ložnice, zahrada.
Obě třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytek, hračkami a pomůckami odpovídající počtu
dětí a věku. Množství pomůcek i hraček je na velmi dobré úrovni. V ložnici jsou nová lehátka.
Ložní prádlo se pravidelně obměňuje.
Školní zahrada je vybavena herními prvky (houpačky, prolézačky, skluzavky, pískoviště).
V přední části zahrady byla vybudována „pocitová zahrada“. Zahrada je oplocena.
V budově mateřské školy je i školní jídelna, která má svůj vlastní vchod. Je vybavena
odpovídajícím nábytkem pro počet žáků v základní škole. Má nové sociální zázemí.
Investice
ZŠ: didaktické pomůcky pro výuku, knihy
MŠ: didaktické pomůcky, hračky, plot v přední části zahrady, úprava přední části zahrady s
„pocitovými“ hracími prvky.
ŠJ: nákup potřebného nádobí
Naše zařízení odebírá 7 periodik se zaměřením na pedagogickou nebo odbornou činnost a pro
děti.

2. Přehled oboru základního vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní
Školní vzdělávací program Slunečnice
Školní vzdělávací program pro školní družinu

3. Přehled pracovníků školy
Základní škola
I. třída (1., 3. ročník ročník) – 13 žáků – Mgr. Lucie Luxová
II. třída ( 2. ročník) – 12 žáků – Mgr. Iva Kalvachová
III. třída (4. a 5. ročník) – 17 žáků – Mgr. Ilona Slaninová (do 30. 9. 2018)
Mgr. Alena Dorčincová (od 1. 10. 2018)
Další vyučující: Veronika Suchomelová - Slabá
Asistent pedagoga: Alena Gapková
Úklid v budově základní školy: Alena Gapková - školnice, Lucie Vondrová - uklízečka
Školní družina:
Erika Dostálová
Mateřská škola:
Petra Vondráčková – třídní učitelka Berušek – úvazek 100%
Marcela Koblihová, DiS – učitelka Žabiček – úvazek 100%
Martina Coufalová, DiS – učitelka Žabiček – úvazek 100%
Osobní asistent: Martina Zápotocká
Úklid a zahrada: Jana Leirová
Školní jídelna:
Renata Knapovská, - vedoucí stravování
Petra Synková - kuchařka

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků
Mgr. Iva Kalvachová
Dostálová Erika

Mgr. Lucie Luxová
Marcela Koblihová, DiS
Petra Vondráčková
Knapovská Renata
Suchomelová
Coufalová

2 semináře (zaměření pro řídící pracovníky)
Právní vědomí vychovatele ŠD, ŠK III.
Barevný podzim
Psychomotorické hry
Výtvarná řada Ptáci
Výchovní poradci
Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření
Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči
Využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ
Klub ředitelek MŠ
Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti
Seminář pro vedoucí pracovníky
seminář pro vedoucí ŠJ
Anglický jazyk
AJ – Výslovnost je třeba pěstovat
Hravá angličtina pro 1. Stupeň
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

Gapková
Dorčincová

Metodická podpora asistenta pedagoga
Matematické aktivity pro 1. Stupeň
Badatelsky orientované vyučování přírodovědných předmětů
Všechny certifikáty jsou uloženy v osobních spisech pracovníků.
Stáže: Martina Šaldová – studentka PgŠ Litomyšl
Hana Peterková – studentka VOŠ Litomyšl

5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání dětí do mateřské školy
5.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí přijatých do 1. ročníku – 7, odklad 0
5.2 Výsledky přijímacího řízení do víceletého gymnázia
Žádný žák se k přijímacímu řízení na víceleté gymnázium nehlásil.
5.3 Zápis do mateřské školy
Zápis probíhal v květnu – přijato 11 dětí

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání
Přehled o prospěchu
I. pololetí
prospěl s vyznamenáním
35
prospěl
7
neprospěl
0
Přehled o chování
všichni žáci: velmi dobře

II. pololetí
36
6
0

6.2 Údaje o neomluvených zameškaných hodinách
Žádné neomluvené hodiny
6.3 Údaje o integrovaných žácích
Žák s IVP – 1 (postižení – autismus)
Plán pedagogické podpory – 4 žáci

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Základní škola
Mimoškolní činnost: anglický jazyk 1. – 2. ročník – Veronika Suchomelová - Slabá
výtvarný kroužek Šikovné ručičky ŠD
hudebně dramatický – Mgr. Lucie Luxová
kroužek vaření – Renata Knapovská, Petra Synková
sportovní kroužek – Veronika Suchomelová – Slabá, Jan Slabý ml.
Jan Slabý st.
taneční kroužek – Mgr. Alena Dorčincová
Mateřská škola
Kroužky v MŠ:
logopedická prevence: Marcela Koblihová
anglický jazyk – Veronika Suchomelová - Slabá

Celoroční projekt: Pohádky a příběhy ze staré půdy
Aktivity školy: Celoroční projekt: „Kráčíme věkem a uměním“
Společné aktivity základní školy a mateřské školy
Plavecký výcvik – 1. – 5. ročník, MŠ
Projektové dny: Dušičky, Dýňování, čarodějnice
Stezka duchů
Výstava „Kráčíme věkem a uměním“ I., II. + kavárna pro rodiče
Dopravní hřiště
Vánoce: zpívání na rozsvícení stromu
Vánoční koncert v kostele
Andělov – charitativní akce
Taková normální rodinka – program pro celou rodinu
Českolibchavský maraton
Zahradní slavnost: (program všech dětí a žáků)
Základní škola:
Bubenické vystoupení
Country tance
Filmový festival Jeden svět nestačí
Návštěva knihovny
EVVO – Den Země
Projektové dny: Den stromů, Den Země, Den knihy
Sběr hliníku, baterií, víček, papíru, kaštanů, pomerančové a citronové kůry
Koncerty: Vánoční koncert v Letohradu
Tančíme pro radost
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)
Recitační soutěž
Přírodovědná soutěž – účast žáků v okresním kole
Kaštanový král – sběr kaštanů, spolupráce s myslivci
Týden pod čepicí
Hudební pohádka: Lontrando a Zubejda - hudebně dramatický kroužek
Výlet: Staré hrady
Exkurze do Prahy (5. ročník)
Tajný výlet za zoubky – Sportovní centrum Přívrat
Dopravní soutěž
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
Školní družina:
(ŠD pracuje podle celoročního plánu.)

Projekty (jednodenní až týdenní) s tématikou ročního projektu
Mateřská školy:
EVVO: projektové dny: Zdravé zoubky, Den vody, Den Země
Ekologický projekt – třídění odpadu
Zdravý životní styl – stravování, péče o trup, otužování
Hraní rodičů s dětmi – každé první pondělí v měsíci
Divadla: Divadlo Kozlík
Barevný týden
Sběr hliníku – celoroční projekt
Logopedie
Maškarní karneval
Maminko, tatínku, vyrob si se mnou, pojď si se mnou hrát – programy pro rodiče
Školní jídelna:
Škola plná zdraví, Skutečně zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol
Pečení pro děti i rodiče
Školní restaurace
Výroba perníkových pozorností pro zápis do 1. ročníku
Výroba kuchařky
ŠJ se podílí na všech akcí pořádané ZŠ a MŠ.
Aktivity pro veřejnost:
Českolibchavské Vánoce: zpívání koled na rozsvícení stromu
Zahradní slavnost
Program na vítání občánků
Výstavy
Ples rodičů – organizovalo SRPŠ
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

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Kontrola Okresní hygienické stanice
Kontrola OSSZ (č.j.233/18/670)
Česká školní inspekce (16. – 18. 5. 2018)
Hospodářský audit (OÚ)

9. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů probíhá v rámci činností organizovaných ZŠ a MŠ
(škola v přírodě, bruslení, bowlingová liga, projektové dny apod.)
Doposud nebylo na škole zjištěno žádné užívání návykových látek ani šikana.

10. Údaje o hospodaření školy
Přehled hospodaření za měsíc, čtvrtletně a ročně škola předkládá obecnímu úřadu.
Výkaz P1-04 – 4x ročně škola předkládá Městskému úřadu (odboru školství) Ústí nad Orlicí
Účetnictví vede firma: Služba škole, Sokolská 21, Ústí nad Orlicí, Ing. Sirový.
Účetní pro mzdy: Jana Šaligová
Účetní pro hospodaření: Jiřina Fabiánová

11. Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů
Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 – EU Šablony – Pomáháme dětem
Sponzorský dar: Lamilux s.r.o, Ústí nad Orlicí (dar byl účelově vázán na školní výlet).

12. Údaje o spolupráci s dalšími partnery
Odborová organizace: není
Sdružení rodičů a přátel školy
Finančně přispívá na knihy, hračky, výlety, školu v přírodě, bowlingovou ligu, akce školy
Informovanost:
Webové stránky
E-mailové adresy pro ZŠ, MŠ
Informační odpoledne a třídní schůzky pro ZŠ, MŠ
Schůzky zákonných zástupců předškoláků
České Libchavy 1. 10. 2018
Školská rada:
Mgr. Lucie Luxová………………………………………
Monika Dostálová…………………………………….
František Knapovský ml………………………………..

Mgr. Iva Kalvachová
ředitelka školy

