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Základní škola a mateřská škola Martínkovice,
okres Náchod

Výroční zpráva o činnosti školy
ÚVOD
Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod je právní
subjekt – příspěvková organizace, kterou zřizuje Obec Martínkovice a která
v sobě sdružuje základní školu, školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.
Vzhledem
Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků jsme museli přistoupit ke
ke změně
organizace vyučování. Od začátku školního roku
roku jsme spojili do jedné třídy 1.,
1., 2.
a 3. ročník a do další třídy 4. a 5. ročník. Ve 3.
3. ročníku byla výuka českého
jazyka samostatná. Výuka některých hlavních předmětů probíhala odděleně,
výchovné předměty
předměty byly vyučovány vždy společně.
Třídy na druhém stupni nelze podle zákona slučovat.
slučovat. Jinou situací je
spojení na některé předměty výchovného charakteru – např. tělesná výchova,
výtvarná a hudební výchova, praktické činnosti, toho jsme využili a výuka
probíhala
probíhala ve spojených ročnících.
Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do Operačního
programu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU – peníze školám tzv.
„šablony“). Název našeho projektu – „Informační technologie ve škole. Cílem
projektu je zlep
zlepšení podmínek pro vzdělávání v základní škole. Dotace ve výši
Kč 674 100,100,- již z části byla použita na nákup moderních učebních pomůcek
(interaktivní tabule, PC, výukové programy, notebooky…), zkvalitnění výuky
anglického jazyka a dalšího vzdělávání pedagogických
pedagogických pracovníků. Byly též
zpracovány dvě „šablony“ (výstupy) – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti
přírodních věd – Mgr. Dušková a Mgr. Lantová. Dne 29. 8. 2011 byla odeslána
na MŠMT 1. monito
monitorovací
onitorovací zpráva, která byla schválena.
schválena.

Informační technologie ve škole – CZ.1.07/1.4.00/21.0778

(EU peníze školám)
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Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny podmínky pro čerpání
dotace. V 1. pololetí učitelé
učitelé vypracovali čtyři sady výukových materiálů po
dvaceti výstupech (šablona „Inovace“) a všechny byly odučeny interaktivně:
Mgr. Bláhová ml. – český jazyk ve 4. a 5. ročníku; Mgr. Lantová – přírodopis
v 6. ročníku; Ing. Svatoš – matematika v 8. a 9. ročníku;
ročníku; Ing. Dostálová –
chemie v 8. a 9. ročníku. Dále pokračovala dělená výuka anglického jazyka
v 9. ročníku – „šablona“ – Individualizace prostřednictvím digitálních
technologií – vyučovala Veronika Krnáčová. Byla vypracována 2. monitorovací
zpráva a odeslána
odeslána na MŠMT dne 23. 2. 2012, ta byla také schválena.
schválena.
Ve 2. pololetí byla dokončena dělená výuka anglického jazyka v 9. ročníku
(celkem odučeno 72 hodin prostřednictvím digitálních technologií). Dále bylo
vypracováno pět výukových materiálů po dvaceti výstupech
výstupech a odučeny
interaktivně: Mgr. Bláhová ml. – matematika ve 4. a 5. ročníku; Ing. Svatoš –
fyzika v 6.,7. a 9. ročníku; V. Krnáčová – angličtina v 6. ročníku; Ing. Matouš
– dějepis v 6. a 7. ročníku; Ing. Dostálová – zeměpis v 7. ročníku. Shrnutí:
všechny
všechny ročníky byly seznámeny s nějakým výukovým materiálem (učivem)
prostřednictvím digitálních technologií. Dne 20. 8. 2012 byla
byla vypracována
3. monitorovací zpráva a odeslána na MŠMT.
MŠMT.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací
vzdělávací soustavy; je zařazena do
sítě škol.
Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou
výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví,
humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,
pracovní, zdravotní,
tělesnou výchovu a ekologickou výchovu
výchovu žáků; umožňuje též náboženskou
výchovu. V souvislosti se začleněním mateřské školy do jednoho právního
subjektu zajišťuje škola i předškolní výchovu.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň.
První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až
devátým ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Mateřská škola má jednu třídu - smíšenou.
Vyučování ve škole probíhá podle
podle ŠVP pro základní vzdělávání – „Od
hraní k poznání“ již ve všech ročnících.
Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků.
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Ředitelka školy ustanovuje
ustanovuje třídní učitele, vychovatelku školní družiny
a učitelky mateřské školy; zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán.
Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice,
učební texty a základní školní potřeby.
Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy
školy a se souhlasem
pedagogické rady vnitřní řád školy, schvaluje řád mateřské školy a školní
družiny, tělocvičny a hřišť,
hřišť, provozní
provozní řád školní jídelny a výdejny.
výdejny.
Součástí školy je školní družina, mateřská škola, školní jídelna.
Škola za spolupráce s plaveckou školou MS Vodní záchranné služby ČČK
Náchod organizovala plavecký výcvik žáků, kterého se zúčastnili žáci 2. a 3.
ročníku; celkem 12 žáků. Tento školní rok se plaveckého výcviku
výcviku zúčastnili také
předškoláci MŠ - celkem 7 dětí.
Škola ve spolupráci
spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky
napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních
potřeb.
Škola organizuje projekty, školení, školní akce a exkurze související
s výchovně vzdělávací činností školy, třídní učitelé
učitelé též organizují školní výlety
Letos nám oplatili návštěvu žáci a žákyně ze Základní
Základní školy ve Ščinávce –
Polsko.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary – v letošním školním roce to
byl zájmový kroužek včelařský, recitační,
recitační, sportovní a dramatický;
dramatický; poskytuje své
prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti
činnosti zájmových
zájmových organizací
dětí a mládeže. Žáci mají k dispozici také žákovskou knihovnu.
Škola
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které
přímo souvisejí
souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro
bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.

UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY
Ve škole se vyučuje podle ŠVP pro ZV „Od hraní k poznání“;
poznání“;
v mateřské škole podle ŠVP pro PV „Jsme kamarádi,
kamarádi, máme se rádi a navazujeme
na lidové tradice v průběhu čtyř ročních období“
období“.
1. stupeň ZŠ
Výuka na 1. stupni probíhá
probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání „Od
„Od hraní k poznání“, č.j.: 368/2007 s platností od 1. 9. 2007.
2007.
2. stupeň ZŠ
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Výuka na 2. stupni probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání „Od hraní
k poznání“, č.j.: 368/2007
368/2007 s platností od 1. 9. 2007.
2007.
Mateřská škola – Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní
předškolní vzdělávání „
Jsme kamarádi, máme se rádi a navazujeme na lidové tradice v průběhu čtyř
ročních období“, č.j: 368/2007 s platností od 1. 9. 2007.
2007.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Příjmení

Jméno

Třídnictví

Kvalifikace

Způsobilost
Způsobilost

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

2. st. ZŠ
1. st. ZŠ
1. + 2. st. ZŠ
Spec. ped.
2. st. ZŠ

SŠ
(studující)
VŠ
VŠ

2. st. ZŠ - ŠMP

VŠ
VŠ

1. + 2. st. ZŠ
2. stupeň ZŠ,
ŠD

-

SŠ
SŠ
(studující)

učitelka MŠ
učitelka MŠ

Mgr. BLÁHOVÁ
Mgr. DUŠKOVÁ
Mgr. RUNKASOVÁ
Bc. SLEZÁKOVÁ
Ing. SVATOŠ

Naděžda
Šárka
Naďa
Lenka
Milan

ředitelka školy
I. třída
IV.
IV. třída

KRNÁČOVÁ

Veronika

VII
VII. třída

Ing. MATOUŠ
Ing. DOSTÁLOVÁ

Ladislav
Monika

VIII
VIII. třída
IX.
IX. třída

Mgr. LANTOVÁ
Mgr. NĚMCOVÁ

Michaela
Iveta

VČELIŠOVÁ
VOLFOVÁ

Martina
Martina
Stanislava

HRUBÁ
LÍŠKA

Dagmar
Jaroslav

hospodářka
údržbář,
držbář, topič

SŠ
SOU

ZŠ, MŠ, ŠJ

VAŇKOVÁ
MIHÁLIKOVÁ

Eva
Monika

školnice
školnice

SOU
SO

ZŠ
ZŠ (úvazek 0,5)

NENTVICHOVÁ

Dana

vedoucí ŠJ
(úvazek 0,6)

SŠ

ŠTEJNAROVÁ
LÁTROVÁ

Milena
Ilona

kuchařka
prac. provozu

SOU
ZŠ

ŠJ
prac. provozu
(úvazek 0,3)
ŠJ
ŠJ

VI. třída

Vychovatelka
ŠD
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2. st. ZŠ
2. st. - VP

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zápis do 1. třídy pro školní
školní rok 2012/2013:
2012/2013:
počet žáků u zápisu:
z toho odklad:
z toho do jiných škol:
z jiných škol:
odklad z min. šk. roku:

10
2
6
3
3

Celkový počet žáků přijatých
přijatých do školy pro školní rok
rok 2012/2013:
2012/2013:
3. září 2012 nastoupilo do I. třídy – 8 žáků
žáků.
ků.
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve školním roce 2011/2012 měla základní škola dle zahajovacího výkazu
68 žáků v 9 ročnících.
ročnících. Z uvedeného počtu bylo 33 dívek.
Mateřská
Mateřská škola – celkem zapsáno 19 dětí, z toho
toho 12 dívek.
Učitelky – Martina Včelišová (úvazek 1,0); Stanislava Volfová (úvazek 0,5);
0,5);
školnice – Monika Miháliková (úvazek
(úvazek 0,5).
Při škole bylo zřízeno jedno oddělení školní
školní družiny - celkem zapsáno 21
žák.
žák. Vychovatelka – Mgr. Iveta Němcová (úvazek 0,5)
0,5).
Přehled
Přehled o žácích a třídách dle zahajovacího výkazu:
výkazu:
třída

třídní učitel

I.

Mgr. Šárka Dušková

počet žáků
15
3
3
9
12
10
2
7

1. ročník
2. ročník
3. ročník
IV.
IV.
Mgr. Naďa Bláhová
4. ročník
5. ročník
VI.
Ing. Milan Svatoš
7

CH___
CH___
7
2
1
4
7
6
1
6

D
8
1
2
5
5
4
1
1

VII.
Veronika Krnáčová
VIII
Ing. Ladislav Matouš
VIII.
IX.
Ing. Monika Dostálová
IX.
Další vyučující:

8
9
17

1
6
8

7
3
9

Kromě uvedených třídních učitelů vyučovali ve škole ještě další učitelé:
Mgr. Naděžda Bláhová – ředitelka – učitelka 2. stupeň - Čj,
Čj, Rj,
Rj, Vp - Psaní
všemi deseti
Mgr. Michaela Lantová – učitelka
učitelka 2. stupně – Čj, Př, Vv
Provozní zaměstnanci:
zaměstnanci:
Hospodářka školy - Dagmar Hrubá
Chod školních budov zajišťovali tito pracovníci:
pracovníci:
Jaroslav Líška
Eva Vaňková
Monika Miháliková

-

údržbář ve školních budovách ZŠ, MŠ a ŠJ
topič ve školní budově č.p. 240
školnice v budově č.p. 240
školnice v budově č.p. 240 + MŠ (úvazek 0,5 )
prodej školního mléka;
mléka; Ovoce do škol

-

vedoucí
vedoucí školní jídelny (úvazek 0,6)
provozní pracovnice (úvazek 0,3)
kuchařka ŠJ
pracovnice provozu ŠJ,
ŠJ, výdej obědů v MŠ

Školní jídelna:
jídelna:
Dana Nentvichová
Milena Štejnarová
Ilona Látrová

Přehled o chování a prospěchu:
Ve školním roce 2010/2011 se vyskytly některé závažné přestupky proti
vnitřnímu
vnitřnímu řádu školy,
školy, což se projevilo i v klasifikaci z chování. Jednalo se
především o drzé až vulgární chování vůči některým učitelům a neomluvenou
absenci.
absenci.
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V letošním školním
školním roce začínala naše škola s 68 žáky a končila se
se 70
žáky. Tito žáci dosáhli následujících
následujících studijních výsledků:
Klasifikace prospěchu:
Počet vyznamenání:
vyznamenání:

1. pololetí:
2. pololetí:

30
26

Počet neprospívajících žáků:
žáků:

1. pololetí:
2. pololetí:

11
4

Nejlépe klasifikované předměty:
předměty:
• 1. stupeň – Výtvarná výchova
• 2. stupeň – Rodinná výchova
Nejhůře klasifikované předměty:
předměty:
• 1. stupeň – Český jazyk, Anglický jazyk
• 2. stupeň – Chemie
Nejlepší dle průměru:
průměru:
Nejhorší dle průměru:

1. a 5.
5. ročník
9. ročník

Klasifikace chování:
Důtky třídního
třídního učitele:
Důtky ředitele školy:
Snížené známky
známky z chování:
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování

1. pololetí:
14
2

Pochvaly:

2. pololetí:
8
1

6
0

1
2

23

30

Některé žáky stačilo
stačilo napomenout za méně závažné přestupky –
napomenutím třídního učitele, důtkou třídního učitele,
učitele, či důtkou ředitele školy.
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2. a 3. stupeň z chování byl udělen především za neomluvenou absenci, dále pak
za hrubé porušování vnitřního řádu školy (kyberšikana)
(kyberšikana).
V naší škole je i celá řada žáků, kteří dělají práci navíc, reprezentují naši
školu a škola
škola je na tyto žáky právem hrdá!
hrdá! O výsledcích a umístění našich žáků
v různých
různých soutěžích či olympiádách byli žáci, rodiče i návštěvníci školy z řad
veřejnosti průběžně informováni na nástěnce, proto jen stručný přehled:
• matematický klokan
• olympiáda v českém jazyce (8.(8.- 9. ročník); do okresního kola postoupily:
Ilona Ptáčková a Petra Svobodová
• zeměpisná olympiáda – školní kolo
• biologická olympiáda – až do krajského
krajského kola se dostala a úspěšně
reprezentovala – Petra Svobodová (6.(6.-7.místo)
• Poznávání přírodnin – okresní kolo: Petra Svobodová (1.(1.-2. místo) –
postoupila do krajského kola kde se umístila na 11.11.-12. místě. Možná
budoucí nástupkyně Petry se ukazuje Míša Davidová
Davidová (6.ročník), která se
v této soutěži ve své kategorii umístila na 21. místě.
• Soutěže Mladý zahrádkář se zúčastnily opět tyto naše
naše dvě žákyně a opět
naši školu výborně reprezentovaly v celostátní kole, které se konalo
v Klatovech: Petra Svobodová
Svobodová se umístila na 7. místě a Míša Davidová
Davidová
na 10. místě.
• recitace – zúčastnilo se celkem 31 žáků z 1. i 2. stupně, ti nejlepší nás
dobře reprezentovali v okresním kole
• akce školní družiny – Mgr. Němcová:
- V rámci projektu „Spolupráce školních družin
družin – Hledáme nové
přátele“ se školní družina ZŠ Martínkovice zapojila do spolupráce
se školní družinou ZŠ T. Kosciuszka v Nové Rudě. Cílem projektu
je poznávání nového státu a prostředí, navázání nových přátelství
mezi dětmi a také výměna zkušeností vychovatelek.
vychovatelek. Spolupráce
probíhá formou korespondenčního dopisování a výtvarných soutěží.
- Soutěž školních družin v lehké atletice v Broumově (oblastní kolo).
Nejlepší postoupili do okresní soutěže školních družin v Náchodě.
Za naši školu bojovali Dominik Uždil,
Uždil, Natálie Vejrostová,
Ladislav Kašpar a vybojovali celkem čtyři medaile, jednu zlatou,
dvě stříbrné a jednu bronzovou.

10

- Sběr léčivých bylin – velmi záslužná činnost,
činnost, kterou v letošním
školním roce organizovala
organizovala pí vychovatelka. Nejlepší sběrači byli
odměněni
dměněni.
něni.
• sběr starého papíru – stejně i tak
tak byli nejlepší sběrači odměněni svými
třídními
třídními učiteli, nejlepší třídu sběračů, kteří nasbírali celkem: 936.9 kg
(čož je skoro 1 tuna) – odměnila pí ředitelka na slavnostním shromáždění
školy na konci školního roku - tou nejlepší třídou je: I. třída
- celkové pořadí: 2. místo – V. třída; 3. místo – 9. ročník a 4. místo – 6.
ročník
Rozhodně toho není málo, ale určitě je ještě spousta různých
různých jiných soutěží,
kde bychom také mohli porovnat své znalosti a případně i uspět,
uspět, ale především
reprezentovat naši školu, např. soutěže v anglickém jazyce, dějepisná olympiáda,
matematická nebo fyzikální olympiáda, atd.

Další projekty a akce, které připravili učitelé pro naše žáky:
říjen
• Turistický kroužek, 9.10.2011, Koruna, Kamenná
Kamenná brána
• MŠ a ZŠ – Den s lesy ČR
• Varhanní koncert
• Podzimní vyrábění ve školce
Listopad
• Okrskový Orion Cup turnaj ve florbale, 8. - 9. ročník, chlapci 3.11.2011
• XIII. ročník běhu do zámeckých schodů v Náchodě
• Florbal, okrskový turnaj Orion Cup, 6. -7.ročník
7.ročník
• Dny bezpráví 2011 na Základní škole v Martínkovicích
• Turistický kroužek, 12.11.2011, z Martínkovic do Police n. Metují
• Malá kopaná, turnaj pro 4. - 5. ročníky, sport. hala Broumov
Prosinec
• Vánoční dílny
• Mikulášská nadílka
• Vánoční besídka
Leden
• Exkurze PrahaPraha- 12.01.2012
• zápis do 1. třídy - Dušková
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Únor
• IX. třída - Projekt „Konflikty ve světě“ – Dostálová
• výtvarné soutěže „U TROLŮ V DOMEČKU“ (na motivy stejnojmenné
soutěže). Výsledky a fotogalerii najdete na výše uvedené webové stránce.
Nepřehlédnutelné je dílko žáka 3. ročníku MATĚJE LAVU.
• VESELÝ KARNEVAL VE ŠKOLCE
Březen
• MŠ - EXKURSE U HASIČŮ
• Výtvarná soutěž - 40. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice
• Návštěva knihovny 15. 3. 2012 žáci 1., 2., a 3. ročníku
• Výtvarná soutěž Náchodská „PRIMA SEZÓNA“ vyhlásila
vyhlásila výtvarnou
soutěž na téma: „POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ a SVĚT
FANTAZIE
Duben
• Okrskové kolo Coca Cola cupu v Polici nad Metují,kopaná, žáci 669.ročníku
• Projektový den s okresní metodičkou prevence Mgr. Helenou Kudelovou
• PLAVECKÝ VÝCVIK - Žáci 2. a 3. ročníku
• Den Země – „Jarní úklid“ 27. 4. 2012
• MŠ - V pondělí 30.4.2012 se školní zahrada u MŠ proměnila v kouzelný
les plný čarodějnic a čarodějů…
Květen
• ŠKOLNÍ AKADEMIE - ČESKÝ FILM
• Minifotbal Broumov, 10.5.2012, okrskové kolo
• Dopravní hřiště Náchod – Běloves: MŠ + 1. stupeň
• DEN MATEK - V neděli 13. května 2012 žáci 2. a 3. ročníku recitovali
na „Dni matek“ v KD
• MŠ - Návštěva ve školce - strážníci Policie ČR
Červen
• MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - žáci I. třídy si zpestřili hodinu Tv
zábavnými hrami a soutěžemi
soutěžemi
• CESTA ZA POKLADEM - školní výlet I. třídy se nesl v duchu
sportovně – turistickém
• MŠ - Den dětí - oslavily naše děti společně s dětmi z MŠ Broumov
• Sportovní den na hřišti Ulity v Broumově:
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• MŠ - Výlet do Ratibořic
Pochvalu si jistě zaslouží všichni učitelé, kteří projekty připravili
a všichni žáci, kteří se projektů zúčastnili.
Stejně tak si velmi vážíme všech žáků, kteří přistupují zodpovědně
k plnění svých povinností a kteří dělají ještě
ještě něco navíc. Proto někteří žáci
obdrželi za svůj přístup ke školní práci malou odměnu.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že se naše škola
škola mezi jinými neztratila a že
je nutno se znalostmi a výkony našich žáků počítat. Pevně věříme, že v příštím
školním roce bude naše účast ještě hojnější a výsledky ještě lepší.
Informace o akcích jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
školy – www.skolamartinkovice.cz a na vývěsní
vývěsní tabuli u autobusové zastávky
v Martínkovicích – křižovatka.
křižovatka.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy:
školy:
Přijímacího řízení na
na střední školy se zúčastnilo 17
17 žáků vycházejících
vycházejících
z 9. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku se letos dostali do víceletého gymnázia
v Broumově.
Broumově.
Vzhledem k situaci, kdy nabídka volných míst převyšovala poptávku, byli
mnozí žáci přijati bez přijímacích zkoušek. Z žáků 9. třídy byli všichni přijati
do studijních nebo učebních oborů, které si zvolili.
zvolili.
Nový systém přihlášek do středních škol (možnost
(možnost podat tři přihlášky)
a po přijetí na střední školu odevzdat „zápisový lístek“ do vybrané střední školy
žádným podstatným způsobem přijímací řízení žádného našeho žáka neohrozil.

Mateřská škola (20011/20012)
Výroční zpráva mateřské školy a zhodnocení
zhodnocení školního roku 2011/2012
Mateřská škola v Martínkovicích je od 1.1. 2003 součástí příspěvkové
organizace s názvem Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres
Náchod. Mateřskou školu lze charakterizovat jako jednotřídní s tzv. smíšeným
oddělení
oddělením dětí ve věku 22-7 let.V
let.V tomto školním roce mateřská škola zahajovala
svou činnost s počtem 18 dětí.
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Ve třídě pracovala jako vedoucí učitelka Martina Včelišová a učitelka
Stanislava Volfová (úvazek 0,5).
V tomto školním roce opět probíhala rozšířená tělesná
tělesná výchova
v tělocvičně KD. Během školního roku jsme se několikrát zúčastnily vítání
občánků, školní Akademie, děti s programem vystoupily na vánoční besídce ZŠ
a na oslavě Dne matek.
Na začátku školního roku naši mateřskou školu opět
opět navštívila
pracovnice SPC Náchod, která prověřila úroveň výslovnosti dětí a s rodiči
projednala další postup nápravy výslovnosti . V tomto školním roce byla podána
jedna žádost o odklad školní docházky. Do první třídy odešlo sedm dětí. Jedno
dítě se odstěhovalo
odstěhovalo a jedno přešlo do jiné školky.
Během školního roku jsme získali finanční dar od Lesů České republiky
a také od ředitele Veby Broumov . Za tyto peníze
peníze jsme pořídili nové šatní
skříňky a novou průlezku na školní zahradě.
Pracujeme podle našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, který nese název: Jsme kamarádi, máme se rádi a navazujeme na
lidové tradice v průběhu čtyř ročních období. ŠVP pro předškolní
předškolní vzdělávání byl
přijat 31. srpna 2007 pod č.j: 368/2007 s účinností od 1. září 2007. Školskou
radou byl schválen 15. listopadu 2007. Nyní je převeden do elektronické podoby
a je k dispozici rodičům dětí ve třídě mateřské školy.

Údaje o zaměstnancích:
Martina Včelišová – učitelka, úvazek 1,0; plně kvalifikovaná (VOŠ
pedagogická
pedagogická a SPgŠ Litomyšl – hudební zaměření, 3 roky praxe v oboru)
Stanislava Volfová – učitelka, úvazek 0,5 nekvalifikovaná (studium na UHK
PF – Studium v oblasti pedagogických věd, obor Vychovatelství – úspěšně
dokončeno 27. 8. 2012)
Monika Miháliková - školnice
školnice

Údaje o dětech:
Školní rok byl zahájen s 18 dětmi, 1. ledna bylo zapsáno 19 dětí. Do konce
školního roku se počet zapsaných dětí nezměnil.

Akce za školní rok :
16.9.
27.9.

Divadlo Broumov – „Pirátská pohádka“
Výlet do skal - Adšpach
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30.9.
6.10.
14.10.
20.10.
22.10.
25.10.
1.11.
2.11.
4.11.
9.11.
12.12.
13.12.
13.12.
15.12.
16.12.
20.12.
30.1.
6. 2.
10.2.
13.2
24.2.
7. 3.
27. 3
27. 3.
30. 3.
13. 4.
18. 4.
7. 5.
9. 5.
11.5.
13.5.
1.6.
9.6.
13.6.
28.6.

MŠ – vítání nového školního roku – dopolední akce
Návštěva Mgr. Nemešová ( logopedické vyšetření )
„Ulita“ Broumov – podzimní tématika
„Podzimní vyrábění“ – akce s rodiči
rodiči
„Vítání občánků“
Divadlo Broumov – „Když jde kůzle otevřít“
„Podzimní zdobení“ – akce s rodiči
Divadlo Broumov – „ O perníkovém dědkovi“
Fotograf ve školce
„Ulita“ Broumov – Svatý Martin
Divadlo Broumov – „Dva sněhuláci“
Celodenní výlet do ZOO:
Vánoční zdobení s rodiči
„Ulita“ BroumovBroumov- Vánoční ladění
Vánoční besídka – Ježíšek ve
ve školce
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
„Ulita“ Broumov – keramika,vaření
Plavecký výcvik
Karneval ve školce:
školce:
Exkurze u Hasičů Broumov
Broumov
Loučení se zimou
Velikonoční vyrábění – akce s rodiči
Divadlo Broumov „O slunečníku, větrníku a měsíčníku“
„Ulita“ Broumov - keramika
Divadlo Broumov – „Trojlístek pohádek“
Akademie – vystoupení v kulturním domě
Divadlo Broumov – „Pohádky pro Vás“
Celodenní výlet – Dopravní hřiště Náchod:
Náchod:
Den matek – vystoupení dětí v kulturním domě
Svátek
Svátek dětí – návštěva školky v Broumově
Výlet do Ratibořic
„Ulita Broumov“ – léto přichází, hry na zahradě
Rozloučení s předškoláky – nocování ve školce

Zpracovala Martina Včelišová, učitelka MŠ
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MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Žákovské aktivity:
Ve škole pracoval recitační kroužek vedený paní vychovatelkou Annou
Týfovou - externě,
externě, jehož činnost byla zaměřena především na přípravu žáků
1. stupně k účasti v recitační soutěži a dále na účast na akcích pořádaných
Obecními úřady Martínkovice a Otovice (např. vítání nových občánků, oslava
Dne matek atd.).
atd.). Dramatický kroužek pod vedením Mgr. Bláhové ml.
Prohluboval znalosti a nové poznatky z povinně vol
volitelného
olitelného předmětu
dramatická výchova, který je začleněn v učebním plánu pro žáky 1. stupně.
Turistický a cyklistický kroužek,
kroužek, který vedl Ing. Matouš, mohli navštěvovat
žáci, kteří měli zájem zvyšovat si svoji tělesnou kondici a zároveň poznávat
krásy okolí Martínkovic. Učitelé se dětem v zájmových kroužcích věnovali ve
svém osobní volnu a bez nároku na honorář.
Letos pokračoval v naší škole také Včelařský kroužek pod vedením pana
Valáška – včelaře z Martínkovic.
Někteří žáci se zapojili do činnosti kroužků
kroužků organizovaných SVČ ULITA
zajistily
istily organizace
BROUMOV, jiní do dalších kroužků, které personálně zaj
sportovních klubů kopané v Martínkovicích a Božanově.
Božanově. Několik žáků
navštěvuje Základní uměleckou školu v Broumově, kde se učí hrát na různé
hudební nástroje.
nástroje. Své dovednosti mají možnost předvést na různých akcích
pořádaných školou (vánoční besídka, školní akademie).
Učitelské aktivity:
Vyučující si doplňují své vědomosti studiem
studiem nových poznatků z publikací
zakoupených do učitelské knihovny a studiem odborných
odborných časopisů. Naše škola
odebírá následující časopisy a periodika: Učitelské noviny, Historický obzor,
Biologie, chemie, zeměpi
zeměpis,
ěpis, Český jazyk a literatura, Moderní vyučování, Rodina
a škola, Pastelka,
Pastelka, Mateřídouška, Počítač pro každého; pro MŠ - Sluníčko
Sluníčko
a Informatorium.
Podle svých zájmů se učitelé účastní akcí pořádaných Školským zařízením
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje dle
nabídky programů, dále mají možnost účastnit se seminářů pořádaných NIDV
(národním institutem pro další vzdělávání) dle programové nabídky. Účast
pedagogů je přiměřená, přestože dopravní obslužnost není ideální, získané
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poznatky konzultují se svými kolegy a dále pak využívají ve svých vyučovacích
hodinách. Vzhledem k finančním možnostem naší školy konzultují učitelé
přítomnost na seminářích s vedením školy, na základě plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků zúčastní se učitelé nejméně dvou
dvou seminářů během
školního roku (viz příloha – Přehled DVPP (další vzdělávání pedagogických
pracovníků) a zaměstnanců ZŠ a MŠ Martínkovice – 2011/2012)
Samozřejmostí jsou i další vzdělávací aktivity, které byly zaměřeny na
získávání poznatků z oblasti školní prevence, kterých se zúčastnila ŠMP (školní
(školní
metodička prevence) Veronika Krnáčová a Ing.
Ing. Monika Dostálová – výchovná
poradkyně, které jsou také v úzkém kontaktu s SVP Varianta Police nad Metují
a PPP Náchod.
V rámci projektu EU – peníze školám („šablony) bylo osm učitelů
proškoleno v obsluze interaktivní tabule a tvorbě výukových interaktivních
interaktivních
programů.

ZPRÁVA O VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ
Ve škole je ustanovena funkce výchovného
výchovného poradce, kterou vykonávala
Ing. Monika Dostálová,
Dostálová, která je zároveň po
poradkyní pro integrované žáky a
poradcem pro volbu povolání byl pověřen Ing.
Ing. Milan Svatoš. Oba poradci
poradci byli
byli
podřízeni a kontrolováni ředitelkou školy.
školy. Všichni
Všichni se účastnili různých školení a
schůzek dle svého pole působení.
V otázkách výchovného poradenství a péče o žáky se SPU, ADD,
ADD,
ADHD naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP v Náchodě a dále také s SVP
Varianta Police nad Metují.
Metují.
V loňském roce jsme využívali služeb PPP Náchod. Jednalo se především
o diagnostiku žáků se SPU a ADHD. Využili jsme i nabídky konzultací a
přednášek k vybraným tématům.
Spolupráce s SVP Varianta Police nad Metují,
Metují, především s Mgr.
Nývltovou, která má naše žáky ve své péči, je dobrá. Společné působení na
žáky, kteří jsou v péči SVP, je vždy ku prospěchu všech. Konzultace
s výchovnou poradkyní probíhaly osobně nebo telefonicky dle potřeby.
V oblasti péče o žáky s poruchami učení vycházíme z doporučení a závěrů
vyšetření v pedagogickopedagogicko-psychologické poradně. Pro integrované žáky jsou
vypracovány individuální vzdělávací plány třídním učitelem, se souhlasem
ředitelky školy, rodičů a konzultanta PPP Náchod. Zároveň
Zároveň jsou všichni učitelé,
kteří učí tyto žáky, seznámeni s těmito plány.
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I v letošním školním roce jsme nabídli integrovaným žákům a jejich
rodičům reedukační péči přímo v naší škole. Asistentkami reedukované péče byly
Mgr. Šárka
Šárka Dušková, Mgr. Naďa Bláhová a Ing. Milan Svatoš. Všichni mají
osvědčení k provádění této činnosti.
Pokud se týká finančních nákladů, má výchovná poradkyně v souladu
s Nařízením vlády sníženou míru týdenní vyučovací povinnosti o 1 hodinu.
V oblasti poskytování poradenských služeb
služeb je těžiště práce zaměřeno na
poradenství v otázkách volby povolání pro vycházející žáky. Jedná se o různé
exkurze, burzy škol, návštěva ÚP v Náchodě, testy k volbě povolání – zájmový
test. Součástí je samozřejmě i mimořádná rodičovská schůzka pro vycházející
vycházející
žáky, kde jsou rodiče
rodiče seznámeni s nabídkou učebních a studijních oborů
středních škol, plánem akcí pořádaných k volbě povolání a také k řádnému
vyplnění
vyplnění přihlášek na střední školu. Velmi vhodně doplňoval
doplňoval tento předmět
„Volba povolání“ v 8. a 9. ročníku
ročníku,
ku, který vyučuje kariérní poradce Ing. Milan
Svatoš.
Svatoš.
V letošním roce se naše škola zúčastnila projektu „Motivace
„Motivace žáků
základních škol pro volbu budoucího povolání“ pro žáky 2. stupně.
Tak zní plný název projektu realizovaného Podnikatelským klubem
Broumovska,
Broumovska, který si klade za cíl přiblížit žákům šestých až devátých tříd
základních škol Broumovska podmínky výkonu práce různých povolání
a požadavky kladené na zaměstnance a tím
tím pomoci žákům při odpovědnějším
rozhodování o svém budoucím povolání a o způsobu přípravy na něj. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Jeho součástí jsou mimo jiné i modelové situace při vyučování, diskuze
o pracovních náplních zaměstnanců a požadovaných kvalifikacích u různých
povolání, ale i práce s polytechnickými stavebnicemi, návštěvy pracovišť
řemeslníků, exkurze do podniků apod. Tento projekt byl ukončen k 31. lednu
2012.

INVESTICEDOROZVOJEVZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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ZPRÁVA O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH
KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
•

nebyly provedeny

KONTROLY
ÚŘADEM
•

HOSPODAŘENÍ

PROVEDENÉ

NEJVYŠŠÍM

KONTROLNÍM

nebyly provedeny

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO
INSPEKČNÍMI ORGÁNY
Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci (předmětem přezkoumání byly
údaje o ročním hospodaření příspěvkové organizace) byla provedena dne 22. února
2012. Kontrolu provedl ing. Jiří Huml z pověření zřizovatele (Obec Martínkovice).
Zjištěné skutečnosti jsou předmětem zápisu, který je uložen u zřizovatele a u ředitelky
školy (Zpráva o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011, č.j.
ZMSM 85/2012)
•

v průběhu veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky

O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA
Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a
tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999.

A/

Celkový počet písemných žádostí o informace:

0

B/

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí
o neposkytnutí informace:

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo
k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:

0

Výsledky sankčních řízení za nedodržování
zákona:

0

C/

D/
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Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod
Autoevaluace školy a školky
2008 - 2011

Vlastní hodnocení školy:
Celkem jsme hodnotili šest oblastí a dvacet osm podoblastí. Na hodnocení se podílel
celý pedagogický sbor základní školy a učitelka mateřské školy.
1. oblast - „Podmínky ke vzdělávání“
V této oblasti jsme hodnotili tři podoblasti, v rámci těchto podoblastí je celkem osmnáct
ukazatelů. Ukazatel „Kvalifikace psychologa a speciálního pedagoga“ - nebyl hodnocen,
protože v naší škole tyto profese nejsou. Průměrný počet bodů je 2,59 a to odpovídá slovnímu
hodnocení vyhovující až dobré.
2. oblast - „Průběh vzdělávání“
V této oblasti jsme hodnotili 5 podoblastí, v rámci těchto podoblastí je celkem dvacet jeden
ukazatel. Ukazatel „Individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami“ - nebyl hodnocen v MŠ, protože zde žádné dítě nebylo diagnostikováno
a ukazatel „Individuální vzdělávací plány pro žáky nadané a talentované - nebylo
hodnoceno, protože žádné dítě ani žák nebyl diagnostikován poradenským zařízením.
Průměrný počet bodů je 2,95 a to odpovídá slovnímu hodnocení dobré.
3. oblast - „Kultura školy“
V této oblasti jsme hodnotili sedm podoblastí, v rámci těchto podoblastí je celkem dvacet osm
ukazatelů. Ukazatel „Podpora rodičů učení dětí“ - nebyl hodnocen, protože jsme tento
ukazatel průkazným způsobem nezjišťovali a ukazatel „Logo školy“ - také nebyl hodnocen,
protože naše škola svoje logo nemá. Průměrný počet bodů je 2,85 a to odpovídá slovnímu
hodnocení ještě vcelku dobré.
4. oblast - „Řízení školy“
V této oblasti jsme hodnotili šest podoblastí, v rámci těchto podoblastí je celkem dvacet šest
ukazatelů. Ukazatel „Činnost poradních, metodických a samosprávných orgánů - nebyl
hodnocen, protože jsme malá škola a metodické a mezipředmětové komise u nás nepracují.
Průměrný počet bodů je 3,32 a to odpovídá slovnímu hodnocení více než dobré.
5. oblast - „Výsledky vzdělávání“
V této oblasti jsme hodnotili tři podoblasti, v rámci těchto podoblastí je celkem dvanáct
ukazatelů. Průměrný počet bodů je 2,25 a to odpovídá slovnímu hodnocení pouze vyhovující.
6. oblast - „Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům“
V této oblasti jsme hodnotili čtyři podoblasti, v rámci těchto podoblastí je celkem čtrnáct
ukazatelů. Ukazatele „Korekce cílů a hodnot školy“, „Revize strategie vlastního
hodnocení školy“ a „Revize plánu zdokonalování školy“ - nebyly hodnoceny. Korekce
ani revize nebyly provedeny, plán zdokonalování školy nebyl vypracován. Průměrný počet
bodů je 3,73 a to odpovídá slovnímu hodnocení dobré až velmi dobré.
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Nejlépe hodnocena byla 6. oblast - „Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám
vzdělávání a ekonomickým zdrojům a hned za ní 4. oblast - „Řízení školy“. Nejhůře dopadla
5. oblast - „Výsledky vzdělávání“ a 1. oblast - „Podmínky ke vzdělávání. Celkový průměr za
všechny oblasti je 2,95 a to odpovídá slovnímu hodnocení dobré.
Závěry vlastního hodnocení školy - autoevaluace - jsou inspirací pro naši další práci
a zdokonalování se. Víme, kde máme rezervy a v čem jsme dobří. Cílem naší práce v příštích
letech bude zlepšování především těch oblastí a podoblastí, kde jsme dosáhli ne příliš dobrých
výsledků.
Stanovení prioritních kritérií AUTOEVALUACE na další 3 školní roky:
Pedagogický sbor vytýčil tyto oblasti a podoblasti:
1. Kultura školy
a) Vzájemné vztahy
b) Spolupráce s rodiči
c) Vztahy s regionem a okolím
2. Průběh vzdělávání
a) Učení se žáků
3. Podmínky ke vzdělávání
a)Lidské zdroje
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