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Základní škola a Mateřská škola,
Batňovice, okres Trutnov
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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
739
731 499 661

ŠJ:

499 397 157

067

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 má dvě třídy s pěti ročníky, mateřská škola má jednu třídu.
Základní i mateřská škola mají třídy v hlavní budově. Budova školy je chodbou
spojena s dalším objektem, kde se nachází tělocvična, školní kuchyně a jídelna,
obecní knihovna, mateřské centrum. Školní družina je umístěna nad
tělocvičnou na její galerii. Okolí budovy tvoří školní zahrada se dvěma pískovišti,
s hracími prvky pro děti, hřištěm a běžeckou dráhou.
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Většina dětí z MŠ a žáků ZŠ je místních, ale dojíždějí k nám i z okolních vesnic
měst /Velké a Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice/.
Na konci školního roku 2016/2017 odešlo z naší školy 10 žáků na druhý stupeň
ZŠ, z toho 1 žákyně přešla na víceleté gymnázium do Trutnova.
Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do první třídy 10 prvňáčků, počet žáků
v základní škole byl 43 a během roku stoupl na 45 žáků.
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/, ale i estetické vnímání okolí /výtvarná a
pracovní výchova, zpěv a dramatická výchova/. Rozvíjíme vztah k přírodě a
ekologickému myšlení. 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. Zaměřujeme se 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. V některých ročnících pomáhá asistentka
pedagoga.
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 také
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.
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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.
Kapacita žáků základní školy je 60 žáků, vzdělávalo se 43 žáků k 30. 9. 2017.
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 2017/2018 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 byla Jitka Bartoníčková, druhé
oddělení vedla Jana Jarolímová.
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 nabízí svačiny a obědy pro mateřskou i základní školu. 24 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 průměrně 45 obědů denně.
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8. Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor ZŠ:
Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová

Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Jana Jarolímová
Tereza Středová

Jitka Bartoníčková
Věra Škaloudová

ředitelka
školy
učitelka ZŠ
/MD, prosinec 2017 – leden 2018 za
nemoc T. Středové/
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ – zkrácený úvazek
vychovatelka – zkrácený úvazek
učitelka ZŠ
/za Petru Jarolímovou- MD, od prosince
2017, nemoc, MD/
vychovatelka
asistentka
pedagoga

Pedagogický sbor MŠ:
Pavla Červeňáková
Blanka Suchánková
Ivana Telková
Mgr. Miloslava Pavlová
Hana Hoření

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistentka pedagoga
/září - říjen 2017, MD/
asistentka pedagoga
/listopad 2017– leden 2018/
asistentka pedagoga
/únor
–
březen

Provozní zaměstnanci:
Anna Majerová
Anna Majerová
Iva Prouzová
Petra Rýdlová

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka – MD
kuchařka

Miroslav Mokrý

školník
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2018/

Lenka Zorklerová
Zdeňka Štěpánská

uklízečka
uklízečka

9. Kvalifikace pedagogů ZŠ
jméno a příjmení

aprobace

Mgr. Radomíra Šolcová
Mgr. Petra Jarolímová /MD/
Mgr. Sylvie Možišová
Mgr. Tereza Středová

VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň
VŠ PF učitelství 1. stupeň

Mgr. Jana Jarolímová
Jitka Bartoníčková

aprobovanost výuky

výuka na 1. st. - ano, 100%
výuka na 1. st. - ano, MD
výuka na 1. st. - ano, 100%
výuka na 1. st. - ano, 100%
výuka na 1. st. - ano, 59,1 %
VŠ PF učitelství 1. stupeň vychovatelka – ano, 3,57 %
Střední
pedagogická
škola Litomyšl
vychovatelství - ano
Střední zeměd. škola
s maturitou
asistentka - ano

Věra Škaloudová
Mgr. Miloslava Pavlová - od
února 2018, zástup za
nemoc a MD T. Středové
/Adamové/
VŠ PF učitelství 1. stupeň výuka na 1. st. – ano 100 %

10. Přehled tříd a žáků k 30. 9. 2017
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících
ročník

počet žáků

Chlapci

dívky

1.
2.
3.
4.
5.

10
10
2
14
7

8
6
0
11
5

2
4
2
3
2

1. - 5.

43

30

13
8

V prosinci přestoupil /ze ZŠ Trutnov/ do první třídy jeden žák, v lednu
nastoupila do druhé třídy žákyně Kristýna Železová /ze ZŠ Úpice/. Počet žáků
v druhém pololetí stoupl na 45.
Ve školním roce 2017-2018 jsme měli ročníky rozdělené do dvou tříd :
I./1. , 3. a 4. ročník/ počet žáků – 26, druhé pololetí - 27
II./2. a 5. ročník/

počet žáků – 17, druhé pololetí – 18

1. a 3. ročník

9

4. ročník

2. a 5. ročník
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11. Žáci se specifickými poruchami učení a chování
Od září 2016 má žák čtvrtého ročníku diagnostikovánu lehkou mozkovou
retardaci a byl mu přiznán 3. stupeň podpůrných opatření – finanční podporu
na asistentku pedagoga – úvazek 0,75 a nákup speciálních učebnic. Žák
docházel na český jazyk a matematiku do druhého ročníku, kde pokračoval
v rozvíjení čtení, psaní a počítání. Pracuje podle individuálního plánu.
V lednu 2018 nastoupila do naší školy do druhého ročníku žákyně, která začala
pracovat podle IVP. Protože ve druhém ročníku pracuje asistentka pedagoga,
mohla využívat její pomoci.
Dva žáci ze čtvrtého ročníku začali v druhém pololetí pracovat podle plánu
pedagogické podpory. Po dvou měsících byli oba posláni na vyšetření do PPP
Trutnov – s problémy v českém jazyce a matematice, se soustředěním a
rychlostí práce při hodinách.
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 ročník – září 2017

Do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 10 žáků, z toho 2 dívky. První
ročník byl spojený s třetím ročníkem.
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Zápis do 1. ročníku
Zápis do první třídy na školní rok 2017/18 se konal 10. dubna 2018. K zápisu do
1. ročníku přišlo 16 dětí, všechny byly přijaty. O odklad školní docházky požádali
rodiče dvou žáků. Žádostem bylo vyhověno.

13. Výsledky přijímacího řízení a přijetí do škol, přestup na druhý stupeň –
5. ročník
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 5. ročník 7 žáků. Tři žáci nastoupili na
osmileté Městské gymnázium a střední odbornou školu Úpice, ostatní žáci
přestoupili na druhý stupeň ZŠ: v Malých Svatoňovicích - 1, do Rtyně
v Podkrkonoší - 1 a do Úpice - 2.

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

2. pololetí
Chování:
Prospěch:

všichni žáci – výborné
prospěli s vyznamenáním – 33 žáků
prospěli – 12 žáků
neprospěli – 0 žáků

všichni žáci – výborné
prospěli s vyznamenáním – 32 žáků
prospěli –žáků – 12 žáků
neprospěli – 1 žákyně
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Žákyně druhého ročníku bude opakovat druhý ročník v dalším školním roce dle
doporučení PPP Trutnov a po dohodě s matkou žákyně. Bude nadále pracovat
s asistentkou pedagoga.

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 dva žáky. Oba žáci pracovali 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.
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V hodinách informatiky se vyučující zaměřují na kyberšikanu, povídáme si s žáky
o sociálních sítích, internetových stránkách, o bezpečném využívání emailu.
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.

Nácvik evakuace, beseda se záchranáři - Odolov 1. - 5.
Kurz zdravotnických hlídek

4.- 5.

Beseda – parkour – bezpečnost při tréninku

1. - 5.

Etické dílny - 3x

2. - 5.

Přednáška o zdravém stylu života, první pomoc ŠD
Přednáška o horské službě, pobyt na horách

Beseda s Báňskou záchrannou službou Odolov
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2. - 5.

Parkour

Zdravotnický víceboj

Etické dílny
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Etické dílny
Etické dílny nám pomáhají v prevenci patologických jevů. Jsou mezi žáky velmi
oblíbené. Pokračují přednášky v rámci „Etických dílen“ s paní Karlou
Mihatschovou. Žáci se rádi zapojují do řešení nastolených problémů, hrají
scénky, vysvětlují si, jak by své problémy měli řešit a na koho se mohou obrátit.
Zdravý životní styl - Ovoce do škol, Mléko do škol
Naše škola je nadále zapojená do akce „Ovoce do škol“, žáci dostávají zdarma
jednou krát za 14 dní 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.
Akce Mléko do škol umožňuje žákům poskytovat 2 x za měsíc mléko zdarma.
Během roku jsme si objednali i balíček různých mléčných výrobků, které jsme
s žáky ochutnávali a vysvětlovali si jejich význam pro zdravý růst dětí.

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.
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17. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP
2017/2018
pracovník

název školení

Radomíra Šolcová

Příčiny kázeň. přestupků žáků a jejich prakt. řešení
Učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce M
16 hodin - Výzva 22
Řešení aktuálních problémů řízení školy
Mentoring - 32 hodin - Výzva
Stínování 16 hodin - Výzva 22

11.17
11.17

Učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce M
16 hodin - Výzva 22
Jak mluvit zněle a barevně a nenamáhat hlasivky
Ani andělé, ani démoni aneb Kdo jsou děti podle
JAK
Stínování 16 hodin - Výzva 22

11.17

Modrotisk a hliněná batika

11.17

Sylvie Možišová

Jana Jarolímová
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2.17
6.17
10.17

1.18
4.18
11.17

Tvořivá výtvarná dílna

4.18

Petra Jarolímová

Stínování 16 hodin - Výzva 22

6.18

Jitka Bartoníčková

Jak nastavit hranice a neříkat ne

11.17

Blanka Suchánková Osob.- sociální rozvoj, vzděl. a vých. styl učitele
16 hodin - Výzva 22
Stínování 16 hodin - Výzva 22
Emoce v MŠ
Co má vědět rodič, než dá dítě do MŠ

9.17
10.17
6.18
4.18

Pavla Červeňáková

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 10.17
24 hodin - Výzva 22
Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
3.18

Anna Majerová

Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ

Petra Rýdlová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 3.18

1.18

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 nebo při promítání žákům. 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
Návrh celoročního projektu 2017 / 2018
Poznávání našeho kraje a jeho osobností
1. – 5. ročník
ZÁŘÍ









Seznámení s cílem projektu
Orientace v mapě
Návštěva kina v Úpici
Exkurze na Báňskou záchrannou službu Odolov
Program Do lesa s lesníkem (Trutnov)
Přednáška o Evropské unii
Poznávání naší obce
Dopravní hřiště - průkaz cyklisty

ŘÍJEN








Pěší výlet do Malých Svatoňovic
Ukázka knih Karla Čapka
Kresby Josefa Čapka
Školení – Mladý zdravotník
Vystoupení Bonifác
ZD Dolany
Spolupráce s knihovnou

LISTOPAD







Animační program ,,Cesta kolem světa“
Návštěva kostela v Batňovicích
Dušičky – návštěva hřbitova
Recitační soutěž
Skřítkové v knihovně
Pečení perníčků

PROSINEC
 Divadelní představení – Havlovice
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Tradice našeho kraje
Vánoce
Čertovský rej- plnění úkolů na stanovištích
Tradice a zvyky Vánoc
Vystoupení u vánočního stromu
Příroda v zimě
Parkurista J. Dohnal
Spolupráce s knihovnou
Sbírka pro psí útulek

LEDEN





Pohádky Boženy Němcové
Výtvarná tvorba – ilustrace
Zimní kurz na běžeckých lyžích – Benecko
Začátek plaveckého kurzu v Trutnově – 10 lekcí

ÚNOR






Poznávání současných významných osobností našeho kraje – besedy
Výtvarná a literární tvorba – zážitky z besed
Tvorba kulis k divadlu
Nácvik divadelního představení
Masopust

BŘEZEN






Divadelní představení
Přednáška o Velikonocích
Tvoření velikonočních výtvorů
Alois Jirásek – pověsti
Taneční akademie Úpice

DUBEN
 Den Země
 Výtvarné a zdravotnické soutěže
 Besedy s významnými osobnostmi
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 Vystoupení ZUŠ Červený Kostelec
KVĚTEN







Poznávání současných významných osobností našeho kraje – besedy
Výtvarná a literární tvorba – zážitky z besed
Výlet do Dolní Branné
Beseda - papoušci
Štafetový pohár
Hudebnost

ČERVEN










Dětský den
Vycházky do přírody – fauna a flora našeho kraje
Havlovická olympiáda
Zhodnocení projektu
Korunovační klenoty
Planetárium
Školní výlet na Sněžku
Dopravní hřiště
S lesníkem v přírodě. Lesnická akademie Trutnov

Realizace celoročního projektu 2017/2018
Poznávání našeho kraje a jeho osobností
1. – 5. ročník
ZÁŘÍ:
 Seznámení s cílem projektu
- Prostřednictvím skupinové práce
 Orientace v mapě
- Vyhledávání míst, která navštívíme nebo míst, odkud pocházejí
osobnosti našeho kraje
 Návštěva kina v Úpici
- Vytvoření prezentace při hodině ICT
21

 Exkurze na Báňskou záchrannou službu Odolov
- Seznámení s náplní práce záchranáře,s pracovníky Báňské zách. služby
 Program Do lesa s lesníkem (Trutnov)
- Tvoření krmítek, seznámení s faunou a florou Trutnovska
 Přednáška o Evropské unii
- Práce ve skupinách (na stanovištích)
 Poznávání naší obce
- Procházky v okolí školy
 Dopravní hriště
- Průkaz cyklisty, složení testu, bezpečná jízda na kole, dodržování
dopravních předpisů
ŘÍJEN:
 Pěší výlet do Malých Svatoňovic
- Seznámení s významnými osobnostmi Malých Svatoňovic
 Ukázka knih Karla Čapka
- Žák v roli spisovatele
 Kresby Josefa Čapka
- Žák v roli ilustrátora
 Školení – Mladý zdravotník
- Žáci ze zdravotnického kroužku
- První pomoc, sportování
 Taneční vystoupení Bonifác
- Vystoupení dětí z taneční školy Bonifác ve Rtyni v Podkrkonoší
 ZD Dolany
- Exkurze v sadě i ve výrobních prostorách
 Návštěva knihovny
- Naučná stezka za významnými osobnostmi našeho kraje
LISTOPAD
 Animační program ,,Cesta kolem světa“
- Práce na stanovištích
 Návštěva kostela v Batňovicích
- Zkoumání architektury, vyhledávání informací o kostele, kreslení
kostela
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 Dušičky – návštěva hřbitova
- Povídání v kroužku
 Recitační soutěž
- Školní kolo- pozvání starších významných osobností do naší školy jako
porotci
 Skřítkové v knihovně
- Po přečtení knihy Lapálie v Lampálii
- Práce ve skupinách, kreslení svého skřítka
 Pečení perníčku
- K vystoupení u vánočního stromu
PROSINEC
 Divadelní představení – Havlovice
 Vánoce
- Čertovský rej- plnění úkolů na stanovištích
- Tradice a zvyky Vánoc, tradice a zvyky našeho kraje
 Vystoupení u vánočního stromu
- Ve spolupráci se zaměstnanci obce- seznámení
 Vystoupení ZUŠ Červený Kostelec
 Příroda v zimě
- Bobování, zkoumání stop živočichů, krmení zvěře
 Parkurista J. Dohnal
- Beseda s parkuristou, ukázka jednotlivých skoků a obratů
 Sbírka pro psí útulek
- Aktivity k zamyšlení, proč se ocitli v útulku, jak se asi cítí…
LEDEN
 Pohádky Boženy Němcové
- Volné psaní na téma spisovatel, seznámení s životem a dílem B.
Němcové (Vyhledávání a třídění informací)
 Výtvarná tvorba – ilustrace
- Seznámení s tvorbou známých ilustrátorů našeho kraje, zkoumání
barev, linií
 Zimní kurz na běžeckých lyžích – Benecko
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- Beseda s myslivci, s bývalou reprezentantkou biatlonistkou Evou
Hákovou
- Učení technik běžeckého lyžování
- Týmové soutěže a hry
 Začátek plaveckého kurzu v Trutnově – 10 lekcí
- Učení technik plavání, závěrečné zhodnocení kurzu
ÚNOR
 Poznávání současných významných osobností našeho kraje – besedy
- Beseda s DJ Fugasem z České Skalice, na závěr karneval pod jeho
vedením
- Beseda s paní knihovnicí a bývalou ředitelkou ZŠ Miloslavou Pavlovou
 Výtvarná a literární tvorba
- Zážitky z besed
 Tvorba kulis k divadlu
- kreslení, malování a tvoření potřebných kulis k příběhům
 Nácvik divadelního představení
- Psaní scénářů a nacvičování
 Masopust
- Tradice a zvyky, zpívání masopustních písní
 Taneční vystoupení Ballare
BŘEZEN
 Taneční akademie Úpice
 Divadelní představení
- V anglickém jazyce, závěrečné hodnocení představení
 Přednáška o Velikonocích
- Etické dílny
 Tvoření velikonočních výtvorů
- Zvyky a tradice Velikonoc
 Alois Jirásek
- Seznámení s osobností, zhlédnutí filmu o jeho životě, psaní referátů
- Divadelní představení žaků naší školy
zaměřené na historii našeho kraje
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DUBEN
 Práce s kompasem
- Procházky do přírody, zjišťování světových stran v přírodě
 Den Země
- Úklid ZOO
 Besedy s významnými osobnostmi
- Beseda s cestovatelem panem Špeldou
- Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
- Beseda o historii s panem Řezníčkem
 Výtvarné a zdravotnické soutěže
- Výstava prací žáků okolních škol, včetně naší školy
 Vystoupení ZUŠ Červený Kostelec
KVĚTEN
 Poznávání současných významných osobností našeho kraje – besedy
 Výtvarná a literární tvorba – zážitky z besed
 Výlet do Dolní Branné
- pravidla slušného chování v dopravních prostředcích, neznámá trasa
s mapou, plnění úkolů dle indicií, exkurze v Žacléři (výroba lyží)
 Štafetový pohár
- Povídání o různých technikách běhů, účast na soutěži
 Beseda – papoušci
- Volné psaní, pojmová mapa, kreslení papoušků
ČERVEN
 Vycházky do přírody – fauna a flora našeho kraje
 Havlovická olympiáda
- trénování běhu, skoků, vybíjené, hodu míčkem
 Výstava českých korunovačních klenotů na zámku v Novém Městě nad
Metují
- Kreslení obrázků, závěrečná diskuze
 Školní výlet na Sněžku
- Seznámení s pravidly na horách, při jízdě v lanovce, pozorování
přírody
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 Dopravní hřiště
- Seznámení s pravidly silničního provozu, výbavou kola, jízda na kole,
průkaz cyklisty
 Planetárium
- Povídání o vesmíru
 S lesníkem v přírodě
- Plnění úkolů v přírodě, práce na stanovištích, jak chránit přírodu
 Zhodnocení projektu

Kroužky
Žákům jsme nabízeli kroužky ve spolupráci se Střediskem volného času
v Trutnově:
 kytarový - Jitka Bartoníčková, 2. – 5. ročník
 zdravotnický - Sylvie Možišová a Petra Jarolímová, 2. – 5. ročník
Další nabídky využití volného času jsme zajišťovali s lektorkami z jiných
organizací:
 keramický – Eva Kostková, pro MŠ i ZŠ
 anglický jazyk – Petra Stolínová, pro MŠ a 1. – 2. ročníku
 náboženství - Janě Melicharové, ZŠ
Žáci se zúčastnili soutěží Mladý zdravotník v Havlovicích a v Trutnově a
vystupovali na kulturních vystoupeních školy.
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Spolupráce s Obecní knihovnou v Batňovicích
Spolupráce s knihovnou a paní knihovnicí je na velmi dobré úrovni. Paní
Tučková připravuje pro naše žáky mnoho programů. Témata se týkají literatury,
poezie, spisovatelů a ilustrátorů. Přichází i do školy, kde vysvětluje žákům vše
ohledně půjčování knih a fungování knihovny. Při ICT se žáci učí pracovat
s online-katalogem knihovny. Každý rok se vybraní žáci zúčastňují minisjezdu
čtenářů, které se odehrává vždy v jiné knihovně a kde plní různé úkoly z oblasti
literatury.Další akcí je Den s poezií spojený se školním kolem recitační soutěže.
Prvňáčky zapojujeme do akce Začínáme číst, která končí pasováním prvňáčků
na čtenáře, čtenáři dostávají knihu a průkazku do knihovny jako odměnu za
celoroční práci s knihami.

Sportovní akce
Pravidelně se všechny ročníky zúčastňují kurzů plavání v Trutnově. Žáky
vedeme k běžeckému lyžování, jezdíme na týdenní soustředění na Benecko.
Využíváme prakticky každý den tělocvičnu a školní zahradu pro tělesný rozvoj
našich žáků.

Sportovní akce

ročník

Plavání - 10 lekcí

1. - 5.

Benecko - běžky

2. - 5.
4.
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Pohár Podkrk. škol - běžky
Zdravotnický víceboj Havlovice

4. - 5.

Štafetový běh Trutnov

1. - 5.

Atletický víceboj v Havlovicích

1. - 5.

Jízda na kole – dopravní hřiště

1. - 5.

Plavání

Štafetový běh
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Atletika v Havlovicích

Soutěže

SOUTĚŽE, ZÁVODY A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ

datum soutěž, závod

účastník

ročník umístění

6.10.

"Šikovné ruce a otevřená srdce pro
hospic 2017 aneb Lidé lidem"
Žáci se ŠD

1. - 5. Ocenění

3.11.

Logická olympiáda krajské kolo

Jakub Filípek

4.

3.11.

Logická olympiáda krajské kolo

Šimon Souček

4.

27.11. Logická olympiáda celostátní kolo

Jakub Filípek

4.

45.

14.2.

Pohár Podkrkonošských škol - běžky

Pavel Melichar

4.

2.místo

7.3.

Mistrovství Úpice v sudoku

Jakub Filípek

4.

2.místo

30.3.

Výtvarné soutěž Maestro hledá maestra Vojtěch Paděra

4.

3.místo

4.4.

Pěvecká soutěž Novopacký slavíček

Kevin Krivák

5.

3.místo

18.4.

Zdravotnický víceboj

Smíšené družstvo

4. - 5. 1.místo

11.5.

Mladý zdravotník

4. - 5. 2.místo

15.5.

Výtvarná soutěž ,,Já jsem tvůj člověk"

Smíšené družstvo
Markéta
Poustková
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5.

2.místo

2.místo

Divadlo
Pokračujeme v letité tradici hraní divadla. Jako každý rok mělo představení
velký úspěch. Dopoledne proběhla dvě představení pro mateřské a základní
školy v okolí. Přijeli se podívat i senioři z Pečovatelského domu u Jakuba
z Červeného Kostelce. A odpoledne žákům tleskali rodiče, příbuzní a lidé z obce.
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Akce základní školy a školní družiny
Školní rok 20172018
datum

školní akce

ročník

4.9.2017

Zahájení školního roku

1. - 5.

11.9.2017

Kino Úpice

2. - 5.

15.9.2017

Báňská záchranná služba Odolov

1. - 5.

21.9.2017

Lesnická akademie Trutnov

3. - 5.

22.9.2017

Beseda o EU

1. - 5.

27.9.2017

Dopravní hřiště Náchod

6.10.2017

Ocenění výrobků pro Hospic Anežky České

4.
Vybaraní
žáci

16.10.2017

Ovoce do škol - ZD Dolany

2., 4., 5.

16.10.2017

Naučná stezka - knihovna

1., 3.

20.10.2017

Vystoupení - Bonifác

1. - 5.

25.10.2017

Štrúdlování

3.11.2017

Logická olympiáda

2., 5.
Vybraní
žáci

6.11.2017

Cesta kolem světa

13.11.2017

Recitační soutěž- školní kolo

22.11.2017

Skřítkové v knihovně

27.11.2018

Logická olympiáda- Praha

2. - 5.
Vybaný
žák

28.11.2017

Pečení perníčků

1. - 5.

5.12.2017

Čertovský den

1. - 5.

11.12.2017

Návštěva knihovny

1., 3.

13.12.2017

Výlet - Červený Kostelec

1. - 5.

14.12.2017

Vystoupení ZŠ a MŠ Havlovice

1. - 5.
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1. - 5.
Přihlášení
žáci

15.12.2017

Sbírka pro psí útulek

17.12.2017

Vánoční strom - vystoupení

1. - 5.
Vybraní
žáci

21.12.2017

Beseda s parkouristou J. Dohnalem

1. - 5.

22.12.2017

Vánoční besídka

1. - 5.

3.1.2018

Kurz plavání - 10 lekcí

22.1.2018

Benecko- běžky

1. - 5.
Přihlášení
žáci

9.2.2018

Masopustní průvod a karneval

14.2.2018

Pohár Podkrkonošských škol – závody běžky

1. - 5.
Vybraní
žáci

16.2.2018

Taneční vystoupení Ballare

1. - 5.

20.2.2018

Divadelní představení v AJ

3. - 5.

2.3.2018

Taneční akademie Úpice

1. - 5.

28.3.2018

Divadelní představení naší školy

1. - 5.

3.4.2018

Úklid Zoo Dvůr Králové

1. - 5.

5.4.2018

Etické dílny

1. - 5.

10.4.2018

Zápis do první třídy

18.4.2018

Zdravotnický víceboj

Přihlášení
žáci

20.4.2018

Beseda s cestovatelem

1. - 5.

24.4.2018

Výstava výtvarných prací Trutnov

4., 5.

25.4.2018

Vystoupení ZUŠ Červený Kostelec

1. - 5.

26.4.2018

Beseda s A. Dudkem - ilustrátor

1. - 5.

26.4.2018

Beseda s panem Řezníčkem – Vasův běh

3.5.2018

Štafetový běh

2. - 5.
Vybraní
žáci

4.5.2018

Návštěva knihovny

10.5.2018

Dvoudenní výlet Dolní Branná

1., 3.
Přihlášení
žáci

11.5.2018

Mladý zdravotník

Přihlášení
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žáci
14.5.2018

Vystoupení MŠ Batňovice

15.5.2018

Výlet s paní knihovnicí - Nové Město nad M.

23.5.2018

Minisjezd dětských čtenářů

24.5.2018

Vystoupení - kytarový kroužek

1., 2., 3.
Vybraní
žáci
Vybraní
žáci
Přihlášení
žáci

25.5.2018

Papoušci ve škole

1. - 5.

30.5.2018

Fotografování

1. - 5.

1.6.2018

Beseda Mary´s Meals

1. - 5.

11.6.2018

Olympiáda v Havlovicích - atletika

1. - 5.

12.6.2018

Pasování na čtenáře

1.

18.6.2018

Výlet s předškoláky

1.

19.6.2018

Korunovační klenoty - výstava

2. - 5.

22.6.2018

Sněžka - školní výlet

1. - 5.

25.6.2018

Dopravní hřiště Náchod

1. - 4.

26.6.2018

Planetárium

1. - 5.

27.6.2018

S lesníkem v přírodě - Trutnov

1. - 5.

29.6.2017

Předávání vysvědčení

1. - 5.

Sběr bylin, kůry a papíru
Sběrem pomerančové kůry a bylin jsme získali prostředky, které jsme využili na
nákup odměn pro žáky za sběr bylin a kůry. Na podzim a na jaře proběhl
pravidelný sběr papíru. Pomáhali jsme myslivcům se sběrem kaštanů pro lesní
zvířátka.
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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.
20. Údaje o výsledcích inspekčních činností ČSI
Ve školním roce 2017/2018 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. Paní
učitelky z MŠ i ZŠ se zúčastnily různých školení a stínování – návštěv v jiných
školách, kde se seznamovaly s chodem jiných škol.
V lednu 2018 jsme čerpali peněžní dotaci na dopravu žáků na kurz plavání
v Trutnově, který probíhal během ledna – března 2018.
Celková dotace činila 18 200,- Kč, z toho jsme na dopravu vyčerpali 17 743,- Kč
a vrátili jsme 457,- Kč.

22. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Naše škola není zapojena do této aktivity.
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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 2017/2018
Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab.č.1
v tis. Kč

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

UKAZATEL

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
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 účtu

číslo řádku
výkazu*

601
602

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

2017
doplňková
činnost

1

2

celkem
3

433,29

432,83

866,12

69,34
363,95

432,83

69,34
796,78

30,15

30,15

64,47

64,47

58,74

58,74

0,21
5 875,01
935,00
4 653,24
286,77
6 372,98

462,98

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

0,21
5 875,01
935,00
4 653,24 **
286,77 ***
6 835,96

tab.č.2
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

501

I.1.

502

I.2.

hlavní
činnost
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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
náklady celkem (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)

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.

2017
doplňková
činnost
2

celkem
3

662,49
77,20
438,80
211,73
16,24

193,61
189,96
61,37
6,57

856,10
77,20
628,76
273,10
22,81

101,32
94,17

36,53
18,27

137,85
112,44

561,65
269,44

8,04
2,92

569,69
272,36

20,34
4 789,19
3 517,60
1 152,15

2,19
40,80
30,00
10,20

22,53
4 829,99
3 547,60
1 162,35

2,32
304,72
181,95
122,77

2,32
304,72
181,95
122,77

II.2.-5.
0,04
6 532,14

303,82

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

6 835,96

tab.č.3
v tis. Kč

číslo
řádku

UKAZATEL

číslo účtu

číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost
1

1

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
***/ dotace z prostředků OP VK EU

-159,16

2017
doplňková
činnost
2

159,16

celkem
3

0,00

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2017/2018

tab. č. 4

Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2017
Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2017
v Kč

Ukazatel

č. akce
(proj.)
EDS/
SMVS

Účelový
znak

číslo
jednací

a

b

c

d

A.1. Dotace celkem

Skutečně
čerpáno
k 31. 12. 2017

Vráceno v
průběhu roku
na účet
poskytovatele

1

2

Skutečně použito
k 31. 12. 2017

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné fin.
výpomoci při
finančním
vypořádání

3

4=1-2-3

4 655 544,00

0,00

4 653 237,44

2 306,56

4 528 327,00

0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly
Přímé náklady na vzdělávání
v tom:

a) platy

33353

b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Excelence středních škol
Podpora odborného vzdělávání
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních
pedagogů a metodiků - specialistů
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnanců
regionálního
Excelence základních
škol školství

0,00

3 222 303,00
55 000,00

0,00
0,00

1 251 024,00

1 251 024,00

0,00

33024

0,00

33034

0,00
0,00

33038
33049

0,00

33050
33052
33 065

Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních

33069

Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2017
Vzdělávací program paměťových institucí do škol

33 070

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

4 528 327,00

3 222 303,00
55 000,00

0,00
88 201,00

88 201,00

0,00
0,00
0,00
0,00

33 071

0,00

33 073
39 016,00

36 709,44

2 306,56

Program sociální prevence a prevence kriminality

33122

0,00

Dotace pro soukromé školy

33155

0,00

Projekty romské komunity

33160

0,00

Program protidrogové politiky

33163

0,00

Soutěže

33166

0,00

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se
státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního
vzdělávání
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním

33215

0,00

33435
0,00
33457
0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:
0,00
0,00
0,00
0,00
A.2. Návratné finanční výpomoci celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly
0,00
0,00
A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)

4 655 544,00

0,00

4 653 237,44

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2017, snížené o vratky promítlé v úpravě rozpočtu
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,
pokud jste část prostředků vrátili již v roce 2017 na základě pokynu OŠ KÚ (nečerpání prostředků RP, úpravy přímých NIV), tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2017
sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňujte
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2016
sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňujte

37

2 306,56

26. Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy

HODNOTÍCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ
2017 – 2018
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 15 chlapců a 12 děvčat.
Předškoláků 13 (motýlci), mladších dětí 14 (berušky).
Odloženou školní docházku měly 3 děti.
Průměrná docházka v tomto školním roce byla 20 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: ,,Ježeček Kapsička“.
Již jedenáctým 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 ježečka brzy hodně oblíbily, moc se na jeho návštěvy těšily. Snažily se na
sobě pracovat, vylepšovat své schopnosti, dovednosti, stát se v dětském
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kolektivu dobrým kamarádem. Odměnou jim byla od ježečka medaile, kterou
postupně během školního roku dostaly všechny děti. Motivovala je a měly z ní
vždy velkou radost. 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.
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 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 Kapsička za vše pochválil a zaslouženě
i odměnil každého pochvalným listem a malým vyrobeným ježečkem z
bambulky. Postupně byly rozpočítadlem vybrány všechny děti a i méně
komunikativní děti velmi mile svým vyprávěním překvapily.
V červnu se ježeček musel s dětmi rozloučit, jako každý rok, neboť po
prázdninách vždy děti přivítá nový kamarád. Kapsička měl pro nás připraveno
mnoho zajímavého. Od rána se děti na ježečka těšily, omalovávaly sluníčka, aby
zahnaly dešťové mraky, hledaly na zahradě schované omalovánky ježků. Ty si
pak ve školce vybarvily a společně s Kapsičkou si každý vyrobil pamětní list
s otiskem tlapky ježečka a jeho věnováním. Hledali jsme i ukrytý poklad.
Na památku dostal každý z dětí pěkný dáreček – plyšovou kapsičku na
drobnosti od ježečka.
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.
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Prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí se snažíme věnovat dostatek času
a na řečovou stránku dětí klademe značný důraz v průběhu všech činností
během každého dne. Na začátku školního roku si provedeme logopedickou
depistáž u dětí od 4 let věku a rodičům dětí s více vadami doporučíme návštěvu
logopeda. Dle možností, téměř každý den, zařazujeme preventivní logopedické
rozcvičky u všech dětí.
Paní učitelka P. Červeňáková se věnuje dětem s vadnou výslovností i
individuálně ve spolupráci s rodiči a příp.i s logopedem. 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 jsme navázali spolupráci s lektorkou Mgr. Stolinovou z Magic
school. 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 v počítačové
učebně ZŠ jednou týdně v pondělí dopoledne po svačině. Ve výuce byly
zařazovány různé vzdělávací programy, určené právě předškolákům, aby si
hravou formou upevňovaly potřebné vědomosti a dovednosti před vstupem do
základní školy. Děti se střídaly ve dvou skupinách.
Předplavecká průprava dětí - dojížděli jsme opět do bazénu v Trutnově.
Letos jsme jezdili 10x 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. Jezdili jsme společně autobusem se ZŠ.

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.
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Je zde podporována i úzká spolupráce s rodiči.
- „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 ,,Ježkem Kapsičkou“
- informativní schůzka s rodiči
- cvičný požární poplach společně se ZŠ
- počátek našeho projektu: „Alenka Zdravuška“- divadýlko ve Rtyni: „Kouzelné slůvko“
- počátek keramiky - pro přihlášené děti
- nábor předškolních dětí na florbal Rtyně (v naší tělocvičně)
ŘÍJEN - počátek „Maxíka“ s předškoláky (i se schůzkou s rodiči)
- počátek angličtiny - pro přihlášené děti
- počátek výuky na počítačích pro předškoláky
- divadýlko ve Rtyni: „Kubův bolavý zoubek“
- „Cesta za pejskem a kočičkou“ s paní knihovnicí z obce
- ,,Dušičkový festival“ vystoupení taneční skupiny Bonifác – Rtyně Orlovna
- příprava – zkoušky na oslavy 70 let MŠ s rodiči a velkými děvčaty, které
chodily do naší MŠ (tanec….)
- vítání občánků v obci

41

LISTOPAD – sobota 4. 11. 2017 – oslavy v tělocvičně 70 let MŠ – vystoupení dětí
MŠ, ZŠ, loutk. divadlo Úpice, Bubbleshow, skákací hrad, nafuk. koule
pan Brus, občerstvení…14 - 18 hod. v tělocvicně a prostorách MŠ,
ZŠ, jídelny
- divadýlko ve Rtyni. „O kamarádství“
- vítání občánků v obci
- ukázka vystoupení s pejskem – p.Kamínková a vystoupení M.Šepse s
písničkami
- výlet do Hradce Králové Divadlo Drak 8 – 14.30hod.
dílnička ,,Vánoční putování“, laboratoř pro starší děti
PROSINEC - návštěva v obecní knihovně ,,Čerti“
- Mikuláš, anděl a čert – návštěva ,,Peklíčka v tělocvičně“ – pozvání
od ZŠ a nadílka
- „Fíkovy Vánoce“ - vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Havlovicích v KD
- výlet vlakem do Trutnova na výstavu Betlémů na radnici
- vánoční pohádka v tělocvičně ,,Kulíškovy Vánoce“ hraje Věznice
Odolov
- vystoupení ,,motýlků“ – Setkání u stromu – akce obce
- nadílka v MŠ pod stromečkem
- ,,Vánoční odpoledne s rodiči“ – vystoupení dětí a tvoření s rodiči,
občerstvení
LEDEN - začátek plavání v bazénu v Trutnově – všechny děti (10 lekcí –
dvouhodina s přestávkou na prohřátí)
- divadlo Rtyně ,,Rukavička“
- týdenní lyžařský výcvik v Jánských Lázních – 9 dětí (spolu s MŠ Úpice)
ÚNOR - Masopustní průvod s dětmi po škole (pečení koláčků)
- Karneval s ježkem Kapsičkou a šaškem Bambulkou v MŠ
- Karneval pro motýlky v tělocvičně se ZŠ
- divadlo Rtyně ,,155, doktor je tu hned“
- taneční akademie Ballare
- návštěva paní zubařky Lenky ,,Zubaře se nebojíme“
BŘEZEN –počátek projektu ,,Povídej pohádku“ s ježkem Kapsičkou
- taneční akademie ZUŠ Úpice spol. se ZŠ
- návštěva obecní knihovny ,
- divadýlko ve Rtyni: „Kašpárkovy dopravní značky“
- vynášení naší Smrtky – loučení se zimou
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- návštěva Kulturního domu v Batňovicích – 3 pohádky hrají žáci naší
ZŠ
DUBEN - výlet do Voletin – Dům pod jasanem – výroba dárku pro maminky –
mýdlo a přání
- divadýlko ve Rtyni: „Plastožroutí pohádka“
- beseda s ilustrátorem panem Dudkem
KVĚTEN - zápis do MŠ
- vystoupení dětí v KD Batňovice ke dni matek - ,,Indiáni ze školky“
- vystoupení pro okolní MŠ
- etické dílny v MŠ
- celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové
- návštěva ZUŠ Úpice u nás v MŠ – propagace
- beseda s ukázkou papoušků u nás v MŠ
- společné fotografování panem B. Novákem
- výlet do Úpice – návštěva loutkového divadla - ,,Jak si pejsek a
kočička myli podlahu“
ČERVEN - Den dětí - oslava s ježečkem Kapsičkou – fáborkovaná s plněním
úkolů
- návštěva předškoláků v naší ZŠ - ukázkové hodiny
- divadélko Rtyně ,,Budulínek“
- vyšetření očí pro přihlášené děti
- ,,Indiánská výprava“ do Úpice s plněním barevných per a zmrzlina v
Edušce
- předškoláci výlet s naší ZŠ na Vízmburk a na hřiště v Havlovicích
- děti ze ZŠ Lány u nás v MŠ hrají pohádku ,,O ježibabě“
- výlet do Trutnova Poříčí – návštěva profes. Hasičů
- schůzka s novými rodiči v MŠ
- studenti z Gymnázia Náchod u nás v MŠ – pokusy
- Planetárium u nás v tělocvičně – pohádka ,,Krtci“
- loučení s ježečkem Kapsičkou (celoroční kamarád)
- „Loučení se školkou“- slavnostní odpoledne s předškoláky a jejich
rodiči
- předávání vysvědčení od Maxíka – předškoláci,
- spaní předškoláků v MŠ s překvapením
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Spolupráce s rodiči
Byla i v tomto školním roce velmi dobrá. Rodiče měli zájem o dění ve školce.
Největší poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary a kteří
se podíleli svým vystoupením na oslavách 70 let MŠ (zapojili se i rodiče dětí,
které jsou již starší a naši MŠ navštěvovaly). 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.
Spolupráce s naší ZŠ
Pozvání do,,Peklíčka“ v tělocvičně a předání nadílky dětem.
Zhlédnutí divadelního představení žáků ZŠ v KD i jejich návštěva na našem
vystoupení ,,Indiáni ze školky“v KD v Batňovicích.
Ukázkové hodiny pro děti, které budou od září navštěvovat naší ZŠ.
Společný výlet předškoláků a žáků ZŠ do Havlovic.
Pracovníci MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Radomíra Šolcová
Vedoucí učitelka MŠ - Pavla Červeňáková
Učitelka MŠ - Blanka Suchánková
Dohled nad dětmi ve třídě při odpočinku - Věra Škaloudová (2hodiny denně)
Uklízečka MŠ - Zdena Štěpánská
Vedoucí kuchyně ZŠ a MŠ – Anna Majerová
Kuchařky ZŠ a MŠ - Anna Majerová
Petra Rýdlová
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.
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Semináře, kterých se učitelky v tomto školním roce zúčastnily:
Suchánková Blanka - „Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ“ - šablony
- ,,Co má vědět rodič, jehož dítě navštěvuje MŠ“
- ,,Emoce v MŠ“
Červeňáková Pavla - „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“- šablony
- Školení BOZP a PO Nové Město nad Metují
- ,,Řešení aktuálních problémů řízení MŠ“
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, Poradce ředitelky MŠ.
Přijetí nových dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ v Batňovicích na nový školní rok 2018 - 2019 proběhl dne 3. května
2018.
Nově bylo přijato 12 dětí.
Do ZŠ odchází 11 dětí. Odklad školní docházky má 1 dítě.
Na nový školní rok 2018 - 2019 máme zapsáno 26 dětí.

Internetové stránky školy
www.zsbatnovice.cz

V Batňovicích, dne 17. 8. 2018

Za MŠ Pavla Červeňáková

V Batňovicích 27. 9. 2018
Mgr. Radomíra Šolcová

ředitelka školy
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