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1. Základní údaje o škole

Název, sídlo, právní forma, IČO
Název:

Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,
okres Trutnov

Sídlo:

Batňovice 181, Úpice, 542 32

Forma:

příspěvková organizace zřízená obcí

Ředitelka školy:

Mgr. Radomíra Šolcová

IČO školy:

75015536

Redizo:

650056922

Telefon:

ZŠ a MŠ:
ZŠ:
MŠ:

499 882 180
739 067 191
731 499 661

ŠJ:

499 397 157

721 482 815

Webové stránky: www.zsbatnovice.cz
Email:

skola@zsbatnovice.cz

2. Název a adresa zřizovatele školy
Název:

Obec Batňovice

Sídlo:

Batňovice 4, 542 37 Batňovice

Telefon:

499 781 521

Email:

obec@batnovice.cz

www stránky:

www.batnovice.cz
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3. Školská rada
Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Batňovice obec Batňovice dne 21. 11. 2005.
Školská rada je orgán školy umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě
školy. Předmět činnosti Školské rady je vymezen § 168, zákona č. 561/2004 Sb.
/školský zákon/
Školská rada má tři členy, jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období
členů je tříleté.
Na třídní schůzce 22. 11. 2016 byla provedena volba nového člena Školské rady
za zástupce zákonných rodičů. Byla zvolena paní Věra Pavlová.
Za zástupce školy byla opět zvolena Mgr. Petra Jarolímová.
Zvolení členové:
Zástupce zřizovatele:
Zástupce školy:
Zástupce zákon. zástupců:

Miloslav Šrejber
Mgr. Petra Jarolímová
Věra Pavlová

Školská rada nemusela řešit žádné stížnosti rodičů ani zřizovatele školy,
spolupráce vedení školy s Radou školy je na dobré úrovni.
4. Charakteristika školy
Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Batňovice.
Základní škola má jako právní subjekt čtyři složky: základní školu, mateřskou
školu, školní družinu a školní jídelnu.
Základní škola je dvoutřídní, mateřská škola má jednu třídu. Základní i mateřská
škola mají třídy v hlavní budově. Budova školy je chodbou spojena se školní
jídelnou a tělocvičnou. Školní družina byla nově vybudována na galerii
tělocvičny. Okolí budovy tvoří školní zahrada se dvěma pískovišti, dětskými
prolézačkami, s hřištěm a běžeckou dráhou.
Většina našich žáků je místních, ale dojíždějí k nám i žáci z okolních vesnic i
měst /Velké a Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice/.
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Ve školním roce 2016/2017 jsme měli 44 žáků v základní škole a 27 v mateřské
škole. Do první třídy nastoupilo 10 prvňáčků. Na konci školního roku odešlo
z naší školy 10 žáků na druhý stupeň ZŠ, z toho 1 žákyně přešla na víceleté
gymnázium do Trutnova.
Školní vzdělávací program „Otevřená škola“ připravuje žáky na bezproblémový
přechod na druhý stupeň, zaměřujeme se na pozitivní přístup žáků ke škole,
svým kamarádům, zdravému životnímu stylu. Podporujeme sportovní činnosti
žáků /plavání, dopravní výchova – jízdy na kole/, ale i estetické vnímání okolí
/výtvarná a pracovní výchova, zpěv a dramatická výchova/. Rozvíjíme vztah
k přírodě a ekologickému myšlení /turistika, ekologické kurzy/.Na naší škole
vyučujeme anglický jazyk. Po pátém ročníku žáci odchází do zvolené školy
v okolí, někteří se hlásí i na osmiletá gymnázia.
Počítačovou technikou je škola poměrně dobře vybavena, žáci mohou pracovat
v počítačové učebně, kde je devět počítačů, ale i ve svých třídách, kde mohou
pracovat především na výukových programech. Chceme se zaměřit na obnovu
počítačové techniky.
Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Malý počet žáků ve
třídě, individuální přístup učitelů a klidné prostředí pomáhají těmto žákům
překonávat jejich problémy.
S žáky navštěvujeme různé exkurze, divadelní a filmová představení, přednášky
a výstavy, abychom jim lépe přiblížili nejen učivo prvního stupně, ale je i dobře
připravili na životní situace, které je čekají. Vztahy mezi lidmi se řeší v etických
dílnách, které pro nás připravuje paní Karla Mihatschová.
5. Přehled oborů vzdělání
Mateřská škola
Kapacita mateřské školy je 28 dětí, tento rok nastoupilo 27 dětí.
Základní škola
Škola vzdělává žáky podle Školního vzdělávacího programu Otevřená škola,
zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Škola vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku ve dvou třídách,
na některé předměty jsou ročníky rozděleny.
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Kapacita žáků základní školy je 60 žáků, vzdělávalo se 42 žáků k 30. 9. 2016.
Výuka cizích jazyků:

Anglický jazyk

Výuka volitelných předmětů: Angličtina v pohybu
Zábavná matematika
6. Školní družina
Kapacita školní družiny je 44 žáků.
Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno 42 žáků, školní družina má dvě
oddělení. Do prvního oddělení chodili žáci, kteří mají pravidelnou docházku.
Druhé oddělení navštěvují žáci s nepravidelnou docházkou, především před
odpoledním vyučováním. Vedoucí vychovatelka je Jitka Bartoníčková, druhé
oddělení vedla Sylvie Možišová.
Provoz školní družiny je od 6.30 do 8.00 a od 11.40 do 15.30 hodin.
Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního vzdělávacího programu školní
družiny a časového plánu. Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně.
Školní družina stále využívá prostory galerie nad tělocvičnou, tělocvičnu, ale i
počítačovou třídu.
7. Školní jídelna
Školní jídelna nabízela svačiny a obědy pro mateřskou i základní školu. Hodně
žáků ze ZŠ využívá možnosti chodit na dopolední svačiny do jídelny. Jídelna
poskytuje obědy i pro cizí strávníky, kteří si obědy odnášejí v jídlonosičích.
Spolupracujeme s vedením obce, které odebírá a rozváží obědy z jídelny pro
starší občany Batňovic. Kapacita školní jídelny byla zvýšena na 140 jídel. Pro cizí
strávníky jídelna vařila 35 obědů denně.
8. Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor:
Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová
Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Lenka Fantová
Mgr. Jana Jarolímová

ředitelka školy
učitelka ZŠ – na mateřské dovolené
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ – zkrácený úvazek
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Tereza Středová
Jitka Bartoníčková
Věra Škaloudová

učitelka ZŠ – zkrácený úvazek
/za Lenku Fantovou - MD/
vychovatelka
asistentka pedagoga

Pedagogický sbor MŠ:
Blanka Suchánková
Pavla Červeňáková
Ivana Telková

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistentka pedagoga /od ledna 2017/

Provozní zaměstnanci:
Anna Majerová
Anna Majerová
Iva Prouzová
Petra Rýdlová
Miroslav Mokrý
Lenka Zorklerová
Zdeňka Štěpánská

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka – na mateřské dovolené
kuchařka
školník
uklízečka
uklízečka

9. Kvalifikace pedagogů ZŠ
jméno a příjmení

aprobace

Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová /MD/
Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Lenka Fantová
/od dubna Kašparová/
Mgr. Jana Jarolímová

VŠ PF učitelství 1. stupeň výuka na 1. st. - ano, 100%
VŠ PF učitelství 1. stupeň výuka na 1. st. - ano, MD
VŠ PF učitelství 1. stupeň výuka na 1. st. - ano, 100%

Jitka Bartoníčková

aprobovanost výuky

VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
Střední pedagogická
škola Litomyšl
Střední zeměd. škola
s maturitou

Věra Škaloudová
Tereza Středová
od června 2017, zástup za Městské gymnázium a
MD Kašparové
SOŠ Úpice
7

výuka na 1. st. - ano, 100%
výuka na 1. st. - ano, 57,1 %
vychovatelství - ano
asistentka - ano

výuka na 1. st. – ne

77,2%

10. Přehled tříd a žáků k 30. 9. 2016
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících
ročník

počet žáků

Chlapci

dívky

1.
2.
3.
4.
5.

10
2
13
7
10

6
0
10
5
4

4
2
3
2
6

1. - 5.

42

25

17

V únoru 2017 přestoupila žákyně 4. ročníku do základní školy v Úpici.

1. a 2. ročník

8

3. ročník

4. a 5. ročník
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11. Žáci se specifickými poruchami učení a chování
Od září 2016 má Adam Kárász diagnostikovánu lehkou mozkovou retardaci a
byl mu přiznán 3. stupeň podpůrných opatření – finanční podporu na asistentku
pedagoga – úvazek 0,75 a nákup speciálních učebnic. Adam docházel na český
jazyk a matematiku do druhého ročníku, kde pokračoval v rozvíjení čtení, psaní
a počítání. Pracuje podle individuálního plánu.
Někteří žáci mají doporučení z PPP Trutnov ohledně vzdělávání. Jedna dívka
má vývojové poruchy učení a pozornosti. Všichni žáci mají na naší škole zajištěn
individuální přístup, kdo potřebuje, používá kompenzační pomůcky při výuce i
domácí práci.
12. Přijímací řízení a následné přijetí do školy
První třída – 1. září 2016

Do 1. třídy ve školním roce 2016/2017 nastoupilo 10 žáků, z toho 4 dívky. První
ročník byl spojený s druhým ročníkem.
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Zápis do 1. ročníku
Zápis do první třídy na školní rok 2017/18 se konal 19. dubna 2017. K zápisu do
1. ročníku přišlo 12 dětí, všechny byly přijaty. O odklad školní docházky požádali
rodiče tří žáků. Žádostem bylo vyhověno.

13. Výsledky přijímacího řízení a přijetí do škol – 5. ročník
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 5. ročník 10 žáků. 1 žákyně
nastoupila na víceleté gymnázium v Trutnově, ostatní žáci přestoupili na druhý
stupeň základních škol v Trutnově,
v Malých Svatoňovicích, ve Rtyni
v Podkrkonoší a v Úpici.

Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků
1. pololetí
Chování:
Prospěch:

2. pololetí
Chování:
Prospěch:

všichni žáci – výborné
prospěli s vyznamenáním – 35 žáků
prospěli – 6 žáků
neprospěl – 1 žák

všichni žáci – výborné
prospěli s vyznamenáním – 33 žáků
prospěli – 7 žáků
neprospěl – 1 žák
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14. Speciální vzdělávání a výchova
Reedukaci žáků s vývojovými poruchami učení a chování zajišťovali vyučující
daného předmětu, poradenskou činnost má na starosti Mgr. Radomíra Šolcová.
Žáci mají zajištěn individuální přístup, k dispozici speciální učební pomůcky,
využívali počítačových programů při výuce i po vyučování. Individuální přístup
vyučujících pomáhá při výuce, hodnocení těchto žáků probíhá s ohledem na
jejich poruchy. Na doporučení PPP a na žádost rodičů byl vypracován
individuální plán pro Adama Kárásze. Žák pracoval během školního roku
s asistentkou pedagoga.
Pedagogové zajišťují pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním:
 individuální přístup pedagoga
 spolupráci s PPP
 reedukaci /nápravu/ poruch učení u žáků
 speciální pomůcky pro výuku
 tvorbu IVP
 užívání výukových programů ve výuce
 odlišné hodnocení, slovní hodnocení
 úpravu rozsahu práce
 spolupráci se zákonnými zástupci
 odpovídající formy a metody práce
 speciální učebnice a materiály
 spolupráce se sociálním pracovníkem

15. Prevence sociálně patologických jevů
Během výuky - především prvouky, přírodovědy, informatiky a volitelných
předmětů – probíhá prevence sociálně patologických jevů. Dbáme na osvětu
proti šikaně, snažíme se žáky motivovat k hezkému chování ke spolužákům,
učitelům i ostatním pracovníkům školy.
V hodinách informatiky se vyučující zaměřují na kyberšikanu, povídáme si s žáky
o sociálních sítích, internetových stránkách, o bezpečném využívání emailu.
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Při každé vhodné příležitosti připomínáme žákům zdravý životní styl, varujeme
před užíváním návykových látek. Ve škole je zákaz kouření ve všech prostorách.

Preventivní akce
Prevence - akce

ročník

Dopravní hřiště Náchod

1.- 5.

Zážitkový kurz první pomoci

3.- 5.

Nácvik evakuace, beseda s hasičem a záchranáři

1. - 5.

Kurz zdravotnických hlídek

4.- 5.
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Beseda s tisk. mluvčí policie bezpeč. na silnicích

1. - 5.

Beseda s tisk. mluvčí policie - kyberšikana

3.- 5.

Návštěva u Policie Úpice

1. - 5.

Etické dílny - 3x

2. - 5.

Program PPP Trutnov 2x – vztahy ve třídě

4. - 5.

Přednáška o zdravé stravě

ŠD

Přednáška o horské službě, pobyt na horách

2. - 5.

Etické dílny
Etické dílny nám pomáhají v prevenci patologických jevů. Jsou mezi žáky velmi
oblíbené. Pokračují přednášky v rámci „Etických dílen“. Žáci se rádi zapojují do
řešení nastolených problémů, hrají scénky, vysvětlují si, jak by své problémy
měli řešit a na koho se mohou obrátit.
Paní Karla Mihatschová pro naši školu připravila přednášku o Janu Husovi –
Husovy stopy a žáci po přednášce pokračovali v tématu i během výtvarné
výchovy a slohu, kde vytvořili obrázky a slohové práce, s kterými se pochlubili
na chodbě školy.

Zdravý životní styl - Ovoce do škol
Naše škola je nadále zapojená do akce „Ovoce do škol“, žáci dostávají zdarma
dvakrát měsíčně čerstvé ovoce nebo ovocné výrobky. Povídáme si s žáky o
zdravém stravování a stylu života. Na podzim jsme se zúčastnili exkurze do
Zemědělského družstva Dolany. Žáci se seznámili s pěstováním jablek a hrušek
v sadech, jejich uskladňování. Prošli se v sadu i v prostorách uvnitř družstva. Na
závěr proběhla ochutnávka moštů z různých odrůd ovoce.
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16. Dopravní výchova
Výuka k bezpečnému pohybu na silnicích chodce i cyklisty je začleněna do všech
předmětů a ročníků prvního stupně. Žáci se učí dopravní značky, řešit dopravní
situace. Teoretická část se odehrává ve školním prostředí – přednáška pro
všechny ročníky a praktická na dopravním hřišti. Na podzim jeli žáci ze 4.
ročníku na výuku do Náchoda. Čtvrtá a pátá třída plnila Odznak cyklisty
v červnu. S dopravní výchovou se žáci setkávají také při zdravotnickém kroužku
a na zdravotnických soutěžích, které probíhají v Trutnově a Úpici.

17. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP
2016/2017
pracovník

název školení

datum

Radomíra Šolcová

Obtížné manažerské rozhovory
Pr. poměr a práce konané mimo pracovní poměr
Metody k čtenář. gramot. napříč vyuč. před.
PPP Trutnov - Předškolák a zápis do ZŠ
Řešení aktuálních problémů řízení školy
Efektivní vedení porad
Jak správně komunikovat a jak se na to připravit

10.16
12.16
1.17
1.17
2.17
4.17
5.17

Sylvie Možišová

Kognitivní přístupy při reed. specif. poruch učení
Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ
Metody k čtenář. gramot. napříč vyuč. před.
Romský žák ve třídě

11.16
12.16
1.17
3.17

Jana Jarolímová

Zásobník týmových her
Metody k čtenář. gramot. napříč vyuč. před.
Výtvarná dílna - modelování hmoty
Fascinující svět hmyzu
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1.17
1.17
3.17
5.17

Jitka Bartoníčková Hrubá slova v dětském slovníku
Metody k čtenář. gramot. napříč vyuč. před.
Zásady koncepční práce vychovatele

11.16
1.17
5.17

Blanka Suchánková Úloha ve MŠ vývoji dítěte
Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
Řešení aktuálních problémů řízení MŠ

9.16
10.16
2.17

Pavla Červeňáková Muzikofiletika - hudba -k rozvoji osobnosti
Poskytování první pomoci

11.16
5.17

Anna Majerová

Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Zdravá školní jídelna
Školení pro začínající vedoucí ŠJ
Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře

11.16
11.16
12.16
2.17

Věra Škaloudová

Metody k čtenář. gramot. napříč vyuč. před.

1.17

18. Informační a komunikační technologie
V páté třídě mají žáci jednu hodinu Informatiky. Během hodin pracují na
počítačích v počítačové učebně v přízemí. U všech počítačů je přístup
k internetu. Tuto učebnu využívají i ostatní ročníky během vyučování, máme
výukové programy na opakování a procvičování látky 1. – 5. ročníku.
V počítačové učebně je velká televize, kterou lze propojit s počítačem, využívá
se při výuce Informatiky a počítačových kroužcích. Ve dvou třídách učitelé a
žáci používají interaktivní tabule, při výuce jsou velmi oblíbené. Při výuce jazyka
jsou k dispozici CD přehrávače na poslech angličtiny.
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19. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Kroužky
Naše škola nabízela kroužky ve spolupráci se Střediskem volného času
v Trutnově.
 počítačový - pro předškoláky s paní učitelkou Možišovou.
 zdravotnický - kroužek vedly paní učitelky Možišová a Jarolímová, žáci se
zúčastnili soutěží Mladý zdravotník v Havlovicích a v Trutnově
 keramický - vedla paní Kostková, chodily do něho děti z MŠ i ZŠ
 anglický jazyk - pro MŠ a 1. – 2. ročníku vedla paní učitelka Fantová
 náboženství - děti z MŠ a ZŠ chodily k paní Janě Melicharové
 kytarový - kroužek vedla paní vychovatelka Jitka Bartoníčková
Kulturní zážitky, sport, soutěže
 recitační soutěž - v listopadu proběhlo školní kolo recitační soutěže,
porota byla sestavena z bývalých učitelů školy a batňovických seniorek,
výherci postoupili do okresního kola v Trutnově
 masopust
 minisjezd čtenářů - žáci jezdí na minisjezd čtenářů, kde plní různé úkoly
 spolupráce s knihovnou - paní knihovnice připravuje pro naše žáky
mnoho programů, témata se týkají literatury, poezie, spisovatelů a
ilustrátorů, vysvětluje žákům vše ohledně půjčování knih a fungování
knihovny
 pasování prvňáčků na čtenáře
 pěvecká soutěž - pěvecké soutěže v Trutnově se zúčastnila Julie
Melicharová, umístila se na prvním místě v 2. kategorii – sólový zpěv.
 výtvarná soutěž – Maestro
 návaznosti na projekt „Život v pohybu“ a naši kamarádi z Dolní Branné pokračujeme v projektech mimoškolních aktivit a ve spolupráci se školou
v Dolní Branné, přijeli na některé besedy, navštívili knihovnu, kde měli
programy s paní knihovnicí
 Benecko a běžky - strávili jsme spolu také týden na horách. Společně
jsme si zalyžovali a vyslechli si přednášky o horské službě, o Krkonoších
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 školní divadlo - vyvrcholením celoročního projektu – téma zaměřené na
profese a budoucí povolání –…Ten dělá to a ten zas tohle…. vystupovali
všichni žáci – prezentace naší školy v rámci obce – věnováno ke Dni
matek
 předškoláci – ukázkové hodiny pro budoucí školáky, společný výlet na
dopravní hřiště
 plavání - každoroční kurz /deset lekcí/ plavání žáci absolvovali v lednu až
březnu v plavecké škole v Trutnově. Jezdili jsme společně s mateřskou
školou.
Sport
Sportovní akce

ročník

Plavání- 10 lekcí

1. - 5.

Benecko - běžky

2. - 5.

Štafetový běh Trutnov

2. - 5.

Zdravotnický víceboj Havlovice

4. - 5.

Sport. den na stadionu TJ Sparta

1. - 2.

Atletický víceboj v Havlovicích

1. - 5.

Lanové centrum HK

1. - 5.
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Soutěže

soutěž

účastník

ročník

umístění

Trutnovského Yoyo Klání

M. Čížik

5.

3. místo

Sportovec Úpice

Š. Souček

3.

ocenění

Sportovec Úpice

O. Souček

5.

ocenění

Recitační soutěž- okresní kolo

Š. Souček

3.

čestné uznání

Recitační soutěž- okresní kolo

L. Tučková

5.

čestné uznání

Pěvecká soužež

J. Melicharová

5.

1. místo

Štafetový běh v Trutnově

smíšené družstvo

2.-5

3. místo

Skok do dálky

J. Melichar

5.

1. místo

Akce školy, školní družiny
ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
datum
školní akce
1.9.2016 Zahájení školního roku
7.9.2016 Návštěva knihovny
9.9.2016 Dančí farma
12.9.2016 Přednáška Filipíny
19

třída
1. - 5.
ŠD
1. - 5.
2. - 5.

13.9.2016 Cvičitelka agility
20.9.2016
27.9.2016
29.9.2016
30.9.2016
7.10.2016
7.10.2016
12.10.2016
18.10.2016
1.11.2016
8.11.2016
14.11.2016
16.11.2016
18.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
25.11.2016
1.12.-16.2. 2017
6.- 7.12.2016
9.12.2016
15.12.2016
19.12.2016
21. 12.2016
6.1.2016
9. -13.1.2017
11.1.2017
31.1.2017
6.2.2017
7.2.2017
17.2.2017
28.2.2017
28.2.2017
březen

ŠD

Přednáška s rybářem
Automobilové modely
Dolany
Nácvik evakuace
Kurz zdravotnických hlídek
Knihovna
Přednáška- včelař
Beseda s policií
Beseda s tiskovou mluvčí policie
Recitační soutěž
Beseda v knihovně
Policie Úpice
Den v kuchyni
Třídní schůzky
Zdobení perníčků
Bubenické dílny
Plavání- 10 lekcí
KRNAP Vrchlabí
Bonifác
Advent v Horním Maršově
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční besídka
Sněhové radovánky
Benecko - běžky
Beseda o horské službě
Vysvědčení
Kino Úpice
Knihovna
Ballare
Etické dílny
Masopust
Výtvarná soutěž " Maestro "
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ŠD
ŠD
1. -5
1. - 5.
vybraní
1. -2.
1. - 5.
1. - 5.
3.- 5.
1. - 5.
3.
1. - 5.
1. - 5.
rodiče
ŠD
1. - 5.
1. - 5.
2. - 4.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
2. - 5.
2. - 5.
1. - 5.
1. - 5
1. -2.
1. - 5.
3. - 4
ŠD
1.- 5.

3.3.2017
15.3.2017
17.3.2017
21.3.2017
28.3.2017
4.4.2017
7.4.2017
7.4.2017
11.4.2017
18.4.2017
19.4.2017
19.4.2017
25.4.2017
2.5.2017
3.5.2017
4.5.2017
5.5.2017
12.5.2017
17.5.2017
24.5.2017
30.5.2017
31.5.2017
2.6.2017
2.6.2017
6. a 8.6.2017
7.6.2017
7.6.2017
9.6.2017
12.6.2017
13.6.2017
14.6.2017
19.6.2017
22.6.2017

Karneval
Etické dílny
Klokánek, matematické testy
Okr. kolo recitační a pěvec. soutěže
Beseda s A.Dudkem
Jarní úklid v ZOO
Legiovlak Trutnov
Knihovna
Den otevřených dveří
Etické dílny
Výtvarná soutěž " Maestro "
Zápis do první třídy
Třídní schůzky
Hudebnost v ZUŠ Úpice
Štafetový běh Trutnov
Zdravotnický víceboj Havlovice
Preventivní program PPP Trutnov
Divadelní představení našich žáků
Výlet na Kuks
Den knihoven
Sport. den na stadionu TJ Sparta
Přednáška o zdravé stravě
Pasování čtenáře
Den dětí
Přípravné hod pro předškoláky
Zážitkový kurz první pomoci
Fotografování
Hudební přednáška
Přednáška o recyklaci odpadů
Atletický víceboj v Havlovicích
Muzeum Úpice
Farma Rosa
Koncert Milana Peroutky v Úpici
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ŠD
2. - 5.
2. - 5.
vybraní
1. - 5.
1. - 5.
4. - 5
1. - 2.
veřejnost
2. - 5.
1. - 5.
MŠ
1. - 2.
vybraní
přihlášení
4. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
vybraní
1. - 2.
ŠD
1.
1. - 5.
MŠ
přihlášení
1. - 5.
3. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
ŠD
1. - 2.
1. - 5.

23.6.2017
26.6.2017
27.6.2017
28.6.2017
30.6.2017

Dopravní hriště
Hvězdárna a lanové centrum HK
Divadelní představení
NN Steel - exkurze
Vysvědčení

1.- 5. a MŠ
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.
1. - 5.

Budování ve škole
Během hlavních prázdnin jsme v mateřské škole nechali udělat nové štuky na
stěnách ve třídě a vymalovat. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem,
kobercem v herní části třídy, vestavnou skříní na lůžkoviny s elektrickou
roletou. V ředitelně školy se také malovalo a bylo položeno nové linoleum.
V první třídě byla do výklenku ve zdi usazena vestavěná skříň. Školní družina
byla vybavena sedacími pytli. Přestavbou prošla i školní zahrada. Před budovu
školy byl umístěn nový herní prvek – dvě houpačky. Pro lepší dohled nad dětmi
na školní zahradě byl odstraněn dřevěný plot u běžecké dráhy a nahrazen
plotem v jiné části zahrady. Tím se rozšířil prostor, kde si mohou žáci hrát.
Sběr bylin, kůry a papíru
Sběrem pomerančové kůry a bylin jsme získali prostředky, které využijeme se
školkou na dopravu na školní výlety. Na podzim a na jaře proběhl pravidelný
sběr papíru.
20. Údaje o výsledcích inspekčních činností ČSI
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na naší škole inspekční činnost.

21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Od ledna 2017 jsme se zapojili do projektu Výzva 22. Název projektu je Zvýšení
a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Batňovice. Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003819. Konec realizace je plánován na 31. 12.
2018. Do projektu se zapojila mateřská škola i základní škola. Od ledna 2017
začala v mateřské škole na poloviční úvazek pracovat asistentka pedagoga.
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22. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Naše škola není zapojena do této aktivity.

23. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Naše škola není zapojena do této aktivity.

24. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na naší škole nepracuje odborová organizace.

25. Základní údaje o hospodaření školy
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Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2016/2017
Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.1
v tis. Kč
2016

číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

UKAZATEL

číslo účtu

výnosy z prodeje vlastních výrobků
výnosy z prodeje služeb
z toho: produktivní práce žáků
školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky
stravné
poplatky za ubytování
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
změna stavu, aktivace
ostatní výnosy
z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále
zúčtování fondů
výnosy z prodeje materiálu
výnosy z prodeje DNM, DHM

601
602

výnosy z finančního majetku
provozní dotace
z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
příspěvek na přímé náklady na vzdělávání
příspěvky z jiných rozpočtů
výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)

číslo řádku
výkazu*
I.1.
I.2.

603
604
sk. 61-62
sk. 64
641,642
648
644
645,646

I.3.
I.4.
I.9.-12.
I.17-25.

sk. 66
sk. 67

II.2.-6.
IV.1-4.

hlavní
činnost

doplňková
činnost

celkem

1

2

3

391,61

319,84

711,45

70,29
321,32

319,84

70,29
641,16

34,15

34,15

22,51

22,51

15,87

15,87

0,16
4 954,30
950,00
4 004,30

0,16
4 954,30
950,00
4 004,30

5 368,58

353,99

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

5 722,57

tab.č.2
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

spotřeba materiálu
z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky
potraviny
spotřeba energie
z toho: voda
pára
plyn
elektrická energie
spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží
služby
z toho: opravy a udržování
nájemné
telekomunikace
osobní náklady
z toho: mzdové náklady
náklady na sociální a zdravotní pojištění
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku
z toho: náklady z drobného dlouhodobého majetku
finanční náklady
daň z příjmů
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náklady celkem (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)

číslo řádku
výkazu*

501

I.1.

502

I.2.

503,504
skup.51
511
518
518
skup. 52
521
524,525
skup. 53
skup.54
skup. 55
551
558
skup. 56
591,595

I.3.-4.
I.5.-8.

I.9.-14.

I.15.-17.
I.19-24., 32.
I.25.-31.

hlavní
činnost

2016
doplňková
činnost

1

2

celkem
3

531,81
66,28
362,98
248,35
17,68

153,75
150,85
48,74
5,22

685,56
66,28
513,83
297,09
22,90

147,02
83,65

29,01
14,51

176,03
98,16

453,12
226,55

6,38
2,32

459,50
228,87

20,80
3 910,79
2 886,13
950,45

1,74
18,65
18,65

22,54
3 929,44
2 904,78
950,45

2,67
267,01
178,28
88,73

2,67
267,01
178,28
88,73

II.2.-5.
0,03
5 413,78

227,52

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

5 641,30

tab.č.3
v tis. Kč

číslo
řádku
1

UKAZATEL

číslo účtu

x

hospodářský výsledek (výnosy - náklady)
Poznámka
*čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty
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**příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů MŠMT

číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost

2016
doplňková
činnost

1

2

-45,20

126,47

celkem
3

81,27
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26. Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy
HODNOTÍCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ
ve školním roce 2016 – 2017
V Batňovicích, dne 17. 8. 2017

Za MŠ Blanka Suchánková

Mateřská škola měla v tomto školním roce opět jednu třídu, věk dětí 3 až 6
(7let). Na tento školní rok bylo zapsáno 27 dětí, z toho 17 chlapců a 10 děvčat.
Předškoláků 13 (motýlci), mladších dětí 14 (berušky). Odloženou školní
docházku měly 3 děti.
Průměrná docházka v tomto školním roce byla 21 dětí.
Vzdělávací program
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem s názvem „Klíč
k bráně do světa", který splňuje požadavky z RVP. Vzdělávací nabídka je
uspořádala do 4 integrovaných bloků: Já a moje okolí, Živá a neživá příroda,
Planeta Země, Je nám dobře na světě. Na tyto bloky navazují hlavní tematické
okruhy, které se pak rozvádějí do dílčích témat. Nabídkou různých, pestrých
činností se pak naplňovaly očekávané výstupy ze všech pěti vzdělávacích oblastí
z RVP - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a
environmentální. Na závěr každého tematického celku proběhla i písemně jeho
evaluace, na jejichž výsledky navazovala další vzdělávací činnost. Vše je uvedeno
v TVP a též i v třídní knize. Provádělo se i průběžné sledování a vyhodnocování
individuálního rozvoje a učebních pokroků u každého jednotlivého dítěte. Dle
individuálních potřeb jsme tyto poznatky písemně zaznamenávali do osobních
složek dětí během celého školního roku.
Náš celoroční motivační projekt byl v tomto roce nazván: ,,Zajíček Zoubek“.
Již desátým rokem, vždy první den po prázdninách, tedy na začátku školního
roku, přivítá děti „nový kamarád“ (učitelka v přestrojení), který se stane pro děti
po celý školní rok milým, hodným, moudrým kamarádem. Cílem těchto projektů
je vždy hlavně utváření u dětí kladných povahových vlastností, podporovat jejich
fyzickou i psychickou pohodu v dětském kolektivu, rozvíjet tolik potřebné
komunikativní dovednosti u dětí a jiné. Tato vymyšlená postava též svými
nečekanými návštěvami zpestřuje dětem běžné dny v naší školce. Děti si zajíčka
brzy hodně oblíbily, moc se na jeho návštěvy těšily. Snažily se na sobě pracovat,
vylepšovat své schopnosti, dovednosti, stát se v dětském kolektivu dobrým
kamarádem. Odměnou jim byla od zajíčka medaile, kterou postupně během
školního roku dostaly všechny děti. Motivovala je a měly z ní vždy velkou radost.
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Děti se touto formou učí vzájemně se i více poznávat, povzbuzovat se ve svých
pokrocích a též i druhému kamarádovi přát úspěchy, nezávidět ostatním.
Součástí tohoto projektu byla i zubní prevence, péče dětí o své zoubky, které si s
dětmi pravidelně, vždy po obědě, čistíme. Zajíček měl proto jméno Zoubek a
děti tak po celý rok vedl nenásilnou formou jak o zoubky správně pečovat a proč
je tato péče tak důležitá. Během roku nás ve školce navštívila i zubní lékařka,
která dětem zábavnou, přiměřenou formou k jejich věku povídala o ústní
hygieně a správné technice čištění zoubků. Tato spolupráce již trvá několik let a
děti tak přestávají mít obavy z návštěvy stomatologů.
S touto postavou z motivačního projektu je každý rok spojen i náš další
doplňkový projekt: „POVÍDEJ POHÁDKU“ pro starší děti a součástí je i skládanka
pohádkové postavičky s básničkou pro mladší děti.
Cílem tohoto projektu je především rozvíjení komunikativních dovedností u
dětí, překonávání ostychu vyprávět před druhými. Jelikož je tento projekt
propojen s oblíbeným celoročním kamarádem, děti ho velmi vítají, na vyprávění
pohádky a úkoly se těší. Je zde však nutná úzká spolupráce s rodiči, která byla
opět bezproblémová. Rodiče se zajímali o tento projekt a vždy splnili se svým
dítětem zadaný úkol. Samozřejmě, že děti Zoubek za vše pochválil a zaslouženě i
odměnil každého pochvalným listem a malým vyrobeným veselým zajíčkem.
Postupně byly rozpočítadlem vybrány všechny děti a i méně komunikativní děti
velmi mile svým vyprávěním překvapily.
V červnu se zajíček musel s dětmi rozloučit, jako každý rok, neboť po
prázdninách vždy děti přivítá nový kamarád. Zoubek napsal dopis, ať ho
hledáme na školní zahradě. Měl pro nás připraveno mnoho zajímavého, hledali
jsme i ukrytý poklad. Na památku dostal každý z dětí pěkný dáreček, vyrobený
bubínek, který si děti ještě samy pomalovaly.
Opět se nám tímto projektem potvrdilo, že setkávání s tímto vymyšleným
kamarádem je pro děti silný prožitek a nenásilná, přirozená forma rozvíjení
jejich osobností i ovlivňování jejich chování v různých situacích. Takže s tímto
motivačním projektem budeme nadále určitě pokračovat. Dle bývalých našich
žáčků, kteří jsou už ve škole, víme, že si tyto kamarády, různé prožitky s nimi,
stále pamatují a rádi na ně vzpomínají.
Prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí jsme se opět i v tomto školním
roce věnovali, ve spolupráci se speciálním pedagogem v Trutnově, který k nám
jezdí vyšetřovat děti individuálně dle potřeby. Této oblasti se snažíme věnovat
dostatek času a na řečovou stránku dětí klademe značný důraz v průběhu všech
činností během každého dne. Dle možností, téměř každý den, zařazujeme
preventivní logopedické rozcvičky u všech dětí.
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Paní učitelka P. Červeňáková se věnuje dětem s vadnou výslovností i
individuálně, dle pokynů speciálního pedagoga. Rodiče jsou za toto velmi vděčni
a s paní učitelkou úzce spolupracují.
Kroužek anglického jazyka formou hry opět po celý školní rok pracoval. Po
dohodě s rodiči ho mohly starší děti, jednou týdně navštěvovat. V tomto
školním roce ho vyučovala paní učitelka z naší ZŠ, Lenka Fantová. Děti tuto
aktivitu navštěvovaly moc rády, forma výuky je bavila.
Kroužek keramiky v naší MŠ opět pracoval, ve spolupráci s Domem Pod
jasanem ve Voletinách. Jednou měsíčně jej, po dohodě s rodiči, děti
navštěvovaly. Hotové výrobky si po vypálení vždy odnesly domů.
O oba kroužky je ze strany rodičů stále velký zájem. Jsou rády, že jsou dětem v
naší školce k jejich rozvoji k dispozici. I děti jsou nadšené, spokojené, těší se.
Výukové programy na počítačích pro předškoláky – probíhaly opět ve
spolupráci s naší ZŠ. Jednou týdně, po zkráceném odpoledním odpočinku, šly
děti s p. učitelkou ze ZŠ, Sylvií Možišovou, do učebny s počítači. Ve výuce byly
zařazovány různé vzdělávací programy, určené právě předškolákům, aby si
hravou formou upevňovaly potřebné vědomosti a dovednosti před vstupem do
základní školy. Učitelka zařazovala i práci na interaktivní tabuli, kterou má
k dispozici ve třídě. Tato aktivita děti velmi bavila, rády se seznamovaly s touto
novou učební pomůckou.
Předplavecká průprava dětí - dojížděli jsme opět do bazénu v Trutnově,
Letos jsme jezdili 5x na dvouhodinu, s malou přestávkou na odpočinek a
prohřátí. Pro děti má tato aktivita velký význam, v partě kamarádů dovedou
snáze některé děti překonat své obavy z vody a společně se pak těšit z daných
úspěchů.
Doplňkové projekty naší MŠ - podrobně viz TVP naší MŠ
- „Alenka Zdravuška“- preventivní program o ochraně zdraví a bezpečí u dětí.
Alenka je maňásek, u dětí velmi oblíbená, pozorně vždy naslouchaly jejím
příběhům a poučení si často dost podrobně pamatovaly.
- „Povídej pohádku“- spojen s celoročním motivačním projektem-kamarádem,
u dětí rozvíjí slovní zásobu, mluvní projev, paměť atd.
Je zde podporována i úzká spolupráce s rodiči.
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- „Cvičení pro radost“ - v naší tělocvičně 1x týdně, ale i dle možností každý den
na krátké proběhnutí, protažení těla ještě před svačinou. Děti tělocvičnu
navštěvovaly vždy s velkým nadšením.
Využíváme ji dle možností i při nepříznivém počasí, jako náhradu za pobyt
venku.
I v tomto školním roce jsme s dětmi opět pracovali s „MAXÍKEM“ - stimulační
propracovaný program (soubor pracovních listů) pro předškoláky a děti
s odloženou školní docházkou. Zapojeno do tohoto programu bylo všech 13
předškoláků, z toho 3 děti s odloženou školní docházkou.
Rodiče jsou za tuto přípravu na školu vděčni, spolupracují a mají zájem, jak to
jejich dítě zvládá.
Maxíka jsme opět začali společnou schůzkou s rodiči a dětmi. Účelem je
seznámit rodiče s tímto programem, jeho významem a průběhem. Vyzkoušeli si
i se svým dítětem názorně, dle pokynů učitelky, určitou rozvíjející aktivitu a
společně s dítětem plnili první úkol.
Maxíka zařazujeme do vzdělávání po celý školní rok, aby bylo dostatek času na
všechny úkoly.
Aktivity naší mateřské školy:
ZÁŘÍ - přivítání dětí po prázdninách a zároveň seznámení se s novým
celoročním kamarádem zajíčkem Zoubkem
- informativní schůzka s rodiči
- cvičný požární poplach společně se ZŠ
- počátek našeho projektu: „Alenka Zdravuška“- divadýlko ve Rtyni: „Babička školnice““
- počátek keramiky - pro přihlášené děti
ŘÍJEN - počátek „Maxíka“ s předškoláky (i se schůzkou s rodiči)
- počátek angličtiny - pro přihlášené děti
- počátek výuky na počítačích pro předškoláky
- divadýlko ve Rtyni: „Jak dědek tahal řepu“
- „Cesta za pohádkou“ s paní knihovnicí z obce
- „Podzimní odpoledne se zajíčkem Zoubkem“ – v MŠ děti s rodiči
LISTOPAD - divadýlko ve Rtyni. „Krakonošova mlha“
- Výstava okrasného ptactva v Malých Svatoňovicích
- Výstava vláčků v Úpici v muzeu
- „Čistý zoubek“ – návštěva zubní lékařky
- „Bubenická dílna“ – bubnování na netradičních materiálech
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PROSINEC - zahájení Adventu v obecní knihovně
- Mikuláš, anděl a čert v MŠ - nadílka
- „Kouzelný adventní kalendář“ - vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v
Havlovicích v KD
- „Kouzelné Vánoce“ – akademie taneční školičky Bonifác
- „Ledové království“ – hudební pohádka ZUŠ v divadle v Úpici
- „Peklíčko“ – besídka pro rodiče v tělocvičně
- vánoční výstava v Úpici v muzeu
- nadílka v MŠ pod stromečkem
LEDEN - začátek plavání v bazénu v Trutnově - všechny děti
(5 lekcí - dvouhodina s malou přestávkou na prohřátí)
- vystoupení v tělocvičně pro okolní MŠ „Peklíčko“
- Taneční akademie Ballaré ve Rtyni
ÚNOR - Masopustní průvod s dětmi po škole
- Masopustní veselí v tělocvičně
- počátek lyžařského kurzu v Janských Lázních
- Karneval v tělocvičně společně se ZŠ
BŘEZEN - divadýlko ve Rtyni: „Tři prasátka“
DUBEN - vynášení naší Smrtky
- návštěva obecní knihovny - „Policejní pohádky“
- divadýlko ve Rtyni: „Krakonošova velikonoční píšťalička“
- „Hledání velikonočního zajíčka“ - zábavná hra pro děti
- Vítání občánků na OÚ
- oslava svátku země
- čarodějnický rej v MŠ a v tělocvičně
KVĚTEN - zápis do MŠ
- ukázka výcviku psů na školním hřišti
- návštěva farmy Rosa v Batňovicích
- divadlo naší ZŠ v KD: „Ten umí to a ten zas tohle“
- vystoupení Sulihary v divadle v Úpici
- sportovní den na Spartě v Úpici - předškoláci

ČERVEN - Den dětí - oslava v MŠ se zajíčkem Zoubkem a návštěva Šmoulů
- společné závěrečné fotografování
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- návštěva předškoláků v naší ZŠ - ukázkové hodiny
- divadýlko ve Rtyni: „O koblížkovi“
- celodenní výlet „Do Krakonošova“ a lanové centrum v Janských
Lázních
- výlet do Úpice na zmrzlinu a na dětské hřiště na Dlouhých Záhonech
- předškoláci výlet s naší ZŠ na dopravní hřiště v Náchodě
- loučení se zajíčkem Zoubkem (celoroční kamarád)
- „Loučení se školkou“- slavnostní odpoledne s předškoláky a jejich
rodiči
- předávání vysvědčení od Maxíka – předškoláci,
- spaní předškoláků v MŠ s překvapením
Spolupráce s rodiči
Byla i v tomto školním roce velmi dobrá. Rodiče měli zájem o dění ve školce.
Pravidelně byli informováni o činnostech s dětmi, o připravovaných akcích na
naších internetových stránkách i s fotogalerií. Dle zájmu si mohli rodiče
s učitelkami dohodnout i případnou konzultaci o prospívání svého dítěte.
Návštěva rodičů na společných akcích je vždy velká, tyto akce vítají a velmi
kladně hodnotí jejich nápaditost, dobrou promyšlenost, organizaci atd., vždy se
těší na další. Aktivně se rodiče zapojili i do sběru papíru, který již pravidelně
společně se školou 2x ročně vyhlašujeme. Velmi dobře rodiče spolupracovali i
při našem doplňkovém projektu „Povídej pohádku“. Zajímali se o podrobnosti
tohoto projektu, a proto děti v tomto projektu vždy vše splnily. Náš celoroční
motivační projekt se i rodičům opět líbil, jsou za něj rádi, sdělují nám během
roku, jaký kladný vliv má celoroční kamarád na jejich dítě v různých situacích i
doma.
Rodiče sponzorsky přispěli finančně na vánoční nadílku pro děti a zakoupili nové
hračky pod stromeček. Během školního roku nabízeli sami jakoukoliv pomoc.
Spolupráce s naší ZŠ
Po celý školní rok - výukové programy na počítačích pro předškoláky a angličtina
hrou.
Shlédnutí divadelního představení žáků ZŠ v KD i jejich návštěva na našem
vystoupení Peklíčko v tělocvičně v období Adventu.
Ukázkové hodiny pro děti, které budou od září navštěvovat naší ZŠ.
Společný výlet předškoláků a žáků ZŠ do Náchoda na dopravní hřiště.
Pracovníci MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Radomíra Šolcová
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Vedoucí učitelka MŠ - Blanka Suchánková (do 30. 4. 2017)
Učitelka MŠ - Pavla Červeňáková (od 1. 5. 2017 vedoucí učitelka MŠ)
Dohled nad dětmi ve třídě při odpočinku - Věra Škaloudová (2hodiny denně)
Uklízečka MŠ - Zdena Štěpánská
Vzdělávání učitelek MŠ
Obě učitelky mají odbornou kvalifikaci, SPgŠ Nová Paka. Během školního roku se
zúčastnily různých vzdělávacích seminářů. Získané poznatky z nich si vždy
vzájemně předávaly a konzultovaly. Snažily se jich co nejvíce využít v praxi.
Semináře, kterých se učitelky v tomto školním roce zúčastnily:
Suchánková Blanka - „Řešení aktuálních problémů v řízení MŠ“
- „Úloha MŠ ve vývoji dítěte“
Červeňáková Pavla - „Poskytování první pomoci v raném dětském věku“
- „Etická výchova“
- „Muzikofiletika“
Kromě seminářů nacházely poznatky i v odborné literatuře, přečetly i některé
doporučené knihy ze seminářů. Potřebné informace vyhledávaly i na odborných
internetových stránkách. Pravidelně pročítaly odebírané odborné časopisy Informatorium, Učitelské noviny.
Přijetí nových dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ v Batňovicích na nový školní rok 2017 - 2018 proběhl dne 11.
května 2017. Nově bylo přijato 7 dětí. Do ZŠ odchází 11 dětí. Odklad školní
docházky mají 3 děti.

Internetové stránky školy
www.zsbatnovice.cz
_____________________________________________________________

V Batňovicích 17. 9. 2017
Mgr. Radomíra Šolcová

ředitelka školy
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