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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:

499 882 180

ZŠ:

739 067 191

MŠ:

731 499 661

ŠJ:

499 397 157

Webové stránky:

www.zsbatnovice.cz

Email:

skola@zsbatnovice.cz

721 482 815

2. Název a adresa zřizovatele školy
Název:

Obec Batňovice

Sídlo:

Batňovice 4, 542 37 Batňovice

Telefon:

499 781 521

Email:

obec@batnovice.cz

Webové 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 umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Předmět činnosti Školské
rady je vymezen v § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
30. září zřizovatel schválil nový volební řád školské rady. Změna je především v počtu členů
rady.
Školská rada má nově šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a dva volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období členů je tříleté.
Na třídní schůzce 26. 11. 2019 byla provedena volba nových členů Školské rady ze zástupců
rodičů žáků. Byly zvoleny paní Petra Pichová a paní Marta Winterová .
Za zástupce školy byly zvoleny Petra Jarolímová a Jitka Bartoníčková.
Zvolení členové:
Zástupce zřizovatele:

Miloslav Šrejber, Roman Hebelka

Zástupce školy:

Petra Jarolímová, Jitka Bartoníčková

Zástupce zákon. zástupců:

Petra Pichová, Marta Winterová

Školská rada nemusela řešit žádné stížnosti rodičů ani zřizovatele školy, spolupráce vedení školy
s Radou školy je na dobré úrovni. Na schůzce ředitelka školy informovala zástupce o chodu
mateřské a základní školy. Byl schválen nový jednací řád.
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 malotřídní školou s pěti ročníky ve třech třídách. Mateřská škola má jednu
smíšenou třídu. Základní i mateřská škola mají třídy v hlavní budově. Budova školy je chodbou
spojena se školní jídelnou a tělocvičnou. Školní družina má dvě oddělení, první je umístěno na
galerii tělocvičny, druhé oddělení působí ve třídě, kde je také Mateřské centrum. Školní družiny
se nachází v prvním patře v budově školní jídelny. Okolí budovy školy tvoří školní zahrada
se dvěma pískovišti, dětskými prolézačkami, s hřištěm a běžeckou dráhou.
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Většina našich žáků je místních, ale dojíždějí k nám i žáci z okolních vesnic a měst (Velké
Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Červeného Kostelce).
Ve školním roce 2019/2020 v září nastoupilo 42 žáků do základní školy a 28 do mateřské školy.
Do první třídy nastoupili 4 prvňáčci. Na konci minulého školního roku odešlo z naší školy 12 žáků
na druhý stupeň ZŠ, z toho 2 žáci přešli na víceleté gymnázium v Úpici a jeden na víceleté
gymnázium v Trutnově.
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).
Volitelné předměty – Estetická výchova a Angličtina v pohybu – jsou určeny pro žáky 2. – 4.
ročníku. 5. ročník má hodinu ICT – seznámení s počítačovou technikou, internetem
a nástrahami, se kterými se mohou žáci v online prostředí setkat.
Rozvíjíme vztah k přírodě a ekologickému myšlení (turistika, týdenní pobyt na běžkách
v Krkonoších). 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 vybavena, ale počítače jsou dost zastaralé, zakoupili jsme nové
monitory do počítačové učebny. Žáci mohou pracovat v počítačové učebně, kde je osm počítačů,
ale i ve třídách v prvním patře. Využívají hlavně výukové programy. Chceme se zaměřit na
obnovu počítačové techniky. Ve dvou třídách jsou projektory připevněné na tabuli, ve třetí třídě
je přenosný dataprojektor.
Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Malý počet žáků ve třídě,
individuální přístup učitelů a klidné prostředí pomáhají těmto žákům překonávat jejich
problémy. Spolupracujeme s PPP Trutnov. Žákyně třetího ročníku, která má 3. stupeň
podpůrných opatření, pracuje během vyučování s asistentkou pedagoga. Ta pomáhá i druhému
žákovi s podpůrnými opatřeními.
S žáky navštěvujeme různé exkurze, divadelní a filmová představení, přednášky a výstavy.
Připravujeme projektové dny ve škole i mimo školu, abychom jim lépe přiblížili nejen učivo
prvního stupně, ale připravili je i na životní situace, které je čekají.
Výuka v 1. pololetí probíhala bez komplikací. Od 2. pololetí nastoupila paní učitelka Markéta
Hejnová, nahradila paní učitelku Sylvii Možišovou, která odešla na mateřskou dovolenou.
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Výuku ve škole v 2. pololetí přerušilo vládní nařízení o uzavření základních škol. Od 11. 3. byla
základní škola uzavřena a od 17. 3. jsme uzavřeli i školu mateřskou. V tuto dobu byla část žáků
ZŠ na horách v Krkonoších. Využili jsme výjimky a zůstali na Benecku do pátku 13. 3.
Následovala dálková výuka žáků. Domácí přípravu žáci získávali z webových stránek, pomocí
telefonátů nebo emailů. S některými staršími žáky začala probíhat setkávání pomocí Google
meet.
Předem plánované akce jsme museli postupně rušit. Zápis do MŠ a ZŠ proběhl pouze formálně a
papírově, bez účasti dětí a rodičů. Museli jsme zrušit přípravné hodiny pro budoucí prvňáčky.
Také mnoholetá tradice divadelních představení pro rodiče a okolní školy byla přerušena.
Od 18. května se otevřela mateřská škola a žáci se vrátili do školních lavic 25. května 2020. Do
MŠ i ZŠ se vrátilo 70 % dětí a žáků.
Škola byla rozdělena na stejné třídy jako v průběhu roku, třídy se mezi sebou nepotkávaly. Do
školy chodili žáci odděleně, denně jim byla měřena teplota. Školní družina měla dvě oddělení,
pro dvě třídy. Pro čtvrtý a pátý ročník nebyla družina zajištěna z personálních důvodů. Do školní
jídelny chodily třídy odděleně.
Žáci byli seznámeni s možností nákazy, dodržovali nařízená opatření – nošení roušek ve
společných prostorách školy.
5. Přehled oborů vzdělávání
Mateřská škola
Kapacita třídy mateřské školy je 24 dětí, od zřizovatele máme povoleno navýšit kapacitu na 28.
Tento rok nastoupilo 28 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 třech třídách. Kapacita žáků základní školy je 60 žáků, k 30. 9. 2019 jsme
měli 42 žáků, jedna žákyně se vzdělává v zahraničí.
Výuka cizích jazyků:

Anglický jazyk

Výuka volitelných předmětů:

Estetická výchova, Angličtina v pohybu
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6. Školní družina
Kapacita školní družiny je 44 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 bylo zapsáno 44 žáků, školní družina má dvě oddělení. Do prvního
oddělení chodili nejmladší žáci, druhé oddělení navštěvovali starší žáci. Vedoucí vychovatelkou
je Jitka Bartoníčková, druhé oddělení vedla vychovatelka Věra Škaloudová.
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 využívá prostory
galerie nad tělocvičnou, tělocvičnu, místnost Mateřského centra, ale i počítačovou učebnu.
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 je 140 jídel.
Během uzavření školy kvůli koronaviru byla školní kuchyně nadále otevřena a vařila pro cizí
strávníky a pomáhala tím obci zabezpečit stravování pro seniory.
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8. Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor:
Mgr. Radomíra Šolcová

ředitelka školy

Mgr. Petra Jarolímová

učitelka ZŠ – na zkrácený úvazek

Mgr. Sylvie Možišová

učitelka ZŠ – v 2. pololetí MD

Mgr. Markéta Hejnová

učitelka ZŠ – zástup za Sylvii Možišovou

Mgr. Radomíra Straková

učitelka ZŠ

Jitka Bartoníčková

vychovatelka

Věra Škaloudová

asistentka pedagoga, vychovatelka

Pedagogický sbor MŠ:
Ivana Kovářová

vedoucí učitelka MŠ

Jaroslava Šrejberová

učitelka MŠ

Věra Kmentová

asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci:
Anna Majerová

vedoucí školní jídelny

Anna Majerová

kuchařka

Iva Prouzová

kuchařka

Miroslav Mokrý

školník

Lenka Zorklerová

uklízečka ZŠ, ŠJ

Věra Kmentová

uklízečka MŠ – zkrácený úvazek

Kristýna Prokopová

uklízečka MŠ ukončila prac. poměr k 30.11

Šárka Dančová

uklízečka MŠ – zkrácený úvazek
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9. Kvalifikace pedagogů ZŠ

Jméno a příjmení

Aprobace

Aprobovanost výuky

Mgr. Radomíra Šolcová

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

Mgr. Petra Jarolímová

výuka na 1. st. - ano,
VŠ PF učitelství 1. 68 %
stupeň

Mgr. Markéta Hejnová

VŠ PF učitelství 1. výuka na 1. st. – ano
stupeň
100 %

Mgr. Sylvie Možišová

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

Mg. Radomíra Straková

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

Jitka Bartoníčková

Střední pedagogická
škola Litomyšl
vychovatelství - ano

Věra Škaloudová

Střední zeměd. škola
s maturitou
asistentka - ano

10. Přehled tříd a žáků k 30. 9. 2018
Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících

Ročník

počet žáků

Chlapci

dívky

1.

4

2

2

2.

14

7

7

3.

11

9

2

4.

11

7

4

5.

2

0

2

42

25

17

1. - 5.

10

1. + 3. ročník

4. + 5. ročník

3. ročník

11. Žáci se specifickými poruchami učení a chování
Někteří žáci mají z PPP Trutnov doporučení ohledně vzdělávání. Jedna dívka ze 3. ročníku má
diagnostikovány vývojové poruchy učení a pozornosti, má tedy přiznaný 3. stupeň podpůrných
opatření. Pracuje s asistentkou pedagoga (0,5 úvazku) a podle IVP. Asistentka pomáhá také
dalšímu žákovi ze 3. ročníku.
V druhém pololetí se začaly projevovat problémy s učením a nesoustředěnost u žákyně 1.
ročníku. Po dohodě s rodiči byla žákyně poslána do PPP Trutnov.
Žáci mají na naší škole zajištěn individuální přístup, kdo potřebuje, používá kompenzační
pomůcky při výuce i domácí práci.
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12. Přijímací řízení a následné přijetí do školy
První ročník – září 2019

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 nastoupili 4 žáci, z toho dvě dívky.

Zápis do 1. ročníku
Zápis do první třídy na školní rok 2020/21 se konal v dubnu pouze formálně. Rodiče zaslali
vyplněné formuláře. Přesto se do naší školy přihlásilo k zápisu do 1. ročníku 15 dětí, všechny
děti byly přijaty. O odklad školní docházky požádali rodiče dvou dětí. Žádostem bylo vyhověno.
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13. Výsledky přijímacího řízení a přijetí do škol – 5. ročník
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly 5. ročník pouze dvě žákyně, na druhý stupeň nastoupily
do Základní školy Malé Svatoňovice.
Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků
1. pololetí
Chování:

všichni žáci – výborné

Prospěch:

prospěli s vyznamenáním – 37 žáků
prospěli – 6 žáků
průměrný prospěch všech ročníků – 1, 15

2. pololetí
Chování:

všichni žáci – výborné

Prospěch:

prospěli s vyznamenáním – 37 žáků
prospěli – 4 žáků
neprospěla – 1 žákyně
průměrný prospěch všech ročníků – 1, 17
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14. Speciální vzdělávání a výchova
Speciálně pedagogickou péči pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování zajišťovala paní
učitelka Petra Jarolímová. Asistentka pedagoga byla paní Věra Škaloudová.
Žáci mají zajištěn individuální přístup, k dispozici speciální učební pomůcky, využívali
počítačové programy 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 plány pro jednu žákyni. Dva žáci pracovali během
školního roku s asistentkou pedagoga.
Pedagogové zajišťují pro žáky s podpůrnými potřebami:
•

individuální přístup

•

spolupráci s PPP

•

pedagogickou intervenci a speciálně pedagogickou péči podle posudku

•

speciální pomůcky pro výuku

•

tvorbu IVP

•

užívání výukových programů ve výuce

•

slovní hodnocení

•

úpravu rozsahu práce

•

spolupráci se zákonnými zástupci

•

odpovídající formy a metody práce

•

speciální učebnice a materiály

•

spolupráce se sociálním pracovníkem
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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.
Při každé vhodné příležitosti připomínáme žákům zdravý životní styl, varujeme před užíváním
návykových látek. Ve škole je zákaz kouření ve všech prostorách.
Některé připravované akce k prevenci byly zrušeny.
Školní akce – prevence sociálně patologických jevů:
•

evakuace ZŠ a MŠ

•

kroužek zdravotníků

•

Tonda obal – ekologický program

•

kurz plavání – 7 lekcí

•

etické dílny

•

dopravní situace – beseda

•

ochrana před infekčními nemocemi – mytí rukou, roušky

•

hygienická opatření kvůli nemoci Covid 19
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Zdravý životní styl - Ovoce do škol
Naše škola je nadále zapojená do akce „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Žáci dostávají
zdarma dvakrát měsíčně čerstvé ovoce nebo ovocné výrobky a neochucené mléko. Během roku
máme pro žáky také ochutnávky mléčných výrobků. Povídáme si s žáky o zdravém stravování a
stylu života.

16. Dopravní výchova
Z důvodů uzavření škol a omezení akcí jsme museli výuku na dopravním hřišti odložit na další
školní rok.

17. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

D
V
P
2019/2020

P

pracovník

název školení

datum

Radomíra Šolcová

Podpůrná opatření spojená s financováním, výkaznictvím a
vedením školní dokumentace
IX.19
Základy poskytování první pomoci

X.19

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

X.19

Strategie školy - MAS Trutnov

XI.19

Právní dokumenty - p. Zeman

II.20

Manažerské dovednosti ředitele a řízení zaměstnanců,

III.20

Google Meet

V.20

Google Suit

V.20

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I.
- kurz
VIII.20

16

Radomíra Straková

Základy poskytování první pomoci

X.19

Sylvie Možišová

Začínáme s geometrií

X.19

Petra Jarolímová

Jak učit vlastivědu a přírodovědu zábavně

X.19

Základy poskytování první pomoci

X.19

Metodické postupy při AJ na 1. stupni

XII.19

Hry a hračky

I.20

Boomwhackers

III.20

Zdravotník zotavovacích akcí

V.20

Základy poskytování první pomoci

X.19

Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy

XI.19

Pohyb organizovaného útvaru chodců (online)

V.20

Google Meet

V.20

Jitka Bartoníčková

Aleš Bartoníček

Moderní technologie a robotické stavebnice ve školním
prostředí
V.20

Kovářová Ivana

Vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky
MŠ
IX.19
Řešení aktualních problémů řízení MŠ

X.19

Základy poskytování první pomoci

X.19

Podpora autoevaluace MŠ s využitím systému InspIS ŠVP

X.19

Školení BOZP a PO

XI.19

Google Meet

V.20

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte v pedagogické
praxi
V.20

Šrejberová Jaroslava Pokusy v MŠ

X.19

Základy poskytování první pomoci

X.19

Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ

XI.19
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Kmentová Věra

Předmatematická gramotnost. Aktivity v mateřské škole

VI.20

Základy poskytování první pomoci

X.19

Asertivita a efektivní komunikace

III.20

Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět
pohromadě
IV.20

Anna Majerová

Školení o vaření ve ŠJ

IX.19

Základy poskytování první pomoci

X. 19

Školení BOZP a PO

XI.19

Věra Škaloudová

Základy poskytování první pomoci

X.19

Iva Prouzová

Nové trendy ve vaření

IX.19

Základy poskytování první pomoci

X.19

Kristýna Prokopová

Základy poskytování první pomoci

X.19

Miroslav Mokrý

Základy poskytování první pomoci

X.19

Lenka Zorklerová

Základy poskytování první pomoci

X.19

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
120 let nové budovy školy
Zahradní slavností jsme 21. září 2019 oslavili 120 let budovy školy. Oslavovali jsme programem
pro děti, sportováním na školní zahradě a uspořádáním výstavy fotografií budovy naší školy.
Batňovičtí hasiči nám pomáhali s občerstvením, zahrála country kapela, vystupovali žáci školy,
zúčastnění si zavzpomínali na školní léta. Oslava se velmi vydařila také díky krásnému počasí.

Kroužky
•

zdravotnický - Sylvie Možišová, Petra Jarolímová, Aleš Bartoníček - ZŠ

•

keramický – Eva Kostková – Dům pod Jasanem – MŠ, ZŠ

•

anglický jazyk - Magic English z Trutnova – MŠ, ZŠ

•

náboženství - Jana Melicharová – MŠ, ZŠ

•

kytarový - Jitka Bartoníčková – ZŠ

•

sportovní –Sylva Mudrochová – ZŠ
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Knihovna v Batňovicích
Spolupráce s knihovnou je velmi kvalitní a pestrá. 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. Společně jsme pořádali v listopadu školní kolo
recitační soutěže.
V červnu se konalo pasování prvňáčků na čtenáře, kdy žáčci předvedli, jak se naučili číst a
získali svoji průkazku do knihovny a knihu na památku.

Projektové dny ve škole i mimo školu
Díky financím z Šablon II. jsme mohli organizovat hodně projektových dnů s programy pro žáky.
Vyjeli jsme do Police nad Metují – řemesla našich babiček, navštívili jsme Muzeum v Hradci
Králové – vánoční zvyky, Muzeum v Poniklé – výroba vánočních ozdob, Police nad Metují –
stavebnice Merkur, Horní Maršov – didaktická hra o vodě, Benecko – výroba batůžku. Ve škole nás
učili vyrábět Indiáni své tradiční šperky, bubenická dílna žáky velmi pobavila, s paní učitelkou
z Anglie jsme si povídali a zazpívali anglicky. Začali jsme prvním dílem Malého technika –
seznámení s profesemi akchitekt, projektant, inženýr, vodohospodář s praktickým stavěním
města a ulic pomocí kostiček.
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Akce školy, školní družiny

Školní rok 2019-2020
Datum

Školní akce

Ročník

02.09.2019

Zahájení školního roku

1.-5.

06.09.2019

Kino Úpice - Kolumbie

2.-5.

16.09.2019

Pečení

1. a 3.

17.09.2019

Informativní schůzka

rodiče žáků

21.09.2019

Oslava 120let školy

veřejnost

24.09.2019

Projektový den Police nad Metují

1.-5.

04.11.2019

Projektový den Indiáni

1.-5.

05.11.2019

Projektový den s D. Šárkovou

1.-3.

08.11.2019

Bubenická dílna

1.-5.

09.11.2019

Setkání se seniory- vystoupení

vybraní

12.11.2019

Recitační soutěž

1.-5

15.11.2019

Taneční vystoupení Bonifác

1-.5.

26.11.2019

Třídní schůzky

rodiče žáků

29.11.2019

Ozoboti ve výuce

1.-5.

04.12.2019

Divadlo v Havlovicích

1.-5.

05.12.2019

Čertovský den

1.-5.

09.12.2019

Tonda obal

1.-5.

12.12.2019

Muzeum Hradec Králové-advent

1.-5.

12.12.2019

Zdobení perníčků

ŠD
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15.12.2019

Setkání u vánočního stromu

vybraní

20.20.2019

Vánoční besídka

1.-5.

20.20.2019

Koncert s Kamilou Nývltovou

přihlášení

15.01.2020

Plavání 1.lekce

1.-5.

16.01.2020

Projektový den v Poniklé

1.-5.

22.01.2020

Plavání 2.lekce

1.-5.

27.01.2020

Malý technik- první část

1.-5.

29.01.2020

Projektový den v Horním Maršově

1.-5.

30.01.2020

Předávání pololetního vysvědčení

1.-5.

04.02.2020

Karneval

1.-5.

05.02.2020

Plavání 4.lekce

1.-5.

06.02.2020

Projektový den Merkur

1.-5.

10.-14.2.2020

Jarní prázdniny

1.-5.

19.02.2020

Plavání 5.lekce

1.-5.

21.02.2020

Projektový den- angličtina

3.-5

26.02.2020

Plavání 6.lekce

1.-5.

28.02.2020

Vystoupení Ballare

1.-5.

04.03.2020

Plavání 7.lekce

1.-5.

Lyžařský kurz na Benecku

přihlášení

Ukončení školního roku, vysvědčení

1.-5.

9.-13.3.2020
26.06.2020

Budování ve škole
Během hlavních prázdnin jsme ve třídě v přízemí, v počítačové učebně a v šatně ZŠ nechali
udělat nové štuky na stěnách a barevně vymalovat. Na podlahy bylo položeno nové linoleum.
Třída byla vybavena novým nábytkem. Úpravy probíhaly také v šatně žáků ZŠ – úprava zdí a
parapetů oken, nové štuky, výměna lina na podlaze.
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20. Údaje o výsledcích inspekčních činností ČSI
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole inspekční činnost. Pouze formou řízeného
rozhovoru ČŠI zjišťovala úroveň dálkové výuky v základní a v mateřské škole.

21. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Pokračujeme v projektu Výzva 63.
Název projektu: Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Batňovice s registračním
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010309
Konec realizace je plánován na 31. 12. 2020. Do projektu se zapojila mateřská škola, základní
škola a školní družina.
V červenci jsme ukončili projekt Polytechnická výchova z dotačního programu
Královéhradeckého kraje.
Název programu: Rozvoj podmínek pro vzdělávání - 19SMVU1
Polytechnická výchova a vzdělávání
Evidenční číslo: 19SMVU1-0011
Název projektu: Polytechnická výchova v ZŠ a ŠD Batňovice
Období realizace: 01. 08. 2019 – 31. 07. 2020
Z dotace jsme nakoupili stavebnice pro výuku matematiky, geometrie, stavebnice elektronik pro
přírodovědu, paní učitelky absolvovaly dvě školení na téma polytechnická výchova.
22.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Naše škola nebyla zapojena do této aktivity.

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

24.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na naší škole nepracovala odborová organizace.
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25. Základní údaje o hospodaření školy
Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2019/2020
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

601
602

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

2019
doplňkov
á činnost

1

2

celkem
3

451,78

423,13

874,91

85,10
366,68

423,14

85,10
789,82

41,50

41,50

454,16

454,16

450,86

450,86

0,66
7 506,63
1 070,00
5 842,78
593,84
8 413,23

464,63

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

0,66
7 506,63
1 070,00
5 842,78 **
593,84 ***
8 877,86

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

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)

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.

2019
doplňkov
á činnost
2

celkem
3

640,30
78,87
377,40
282,06
15,57

266,26
262,91
49,51
6,02

906,56
78,87
640,31
331,57
21,59

149,52
116,97

26,76
16,73

176,28
133,70

928,94
531,10

7,34
2,68

936,28
533,78

22,30
6 297,63
4 647,29
1 510,76

2,01
80,18
59,88
19,05

24,31
6 377,81
4 707,17
1 529,81

2,48
273,65
181,95
91,70

2,48
273,65
181,95
91,70

II.2.-5.
0,12
8 425,18

403,29

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

8 828,47

tab.č.3
v tis. Kč

číslo řádku
1

UKAZATEL
hospodářský výsledek (výnosy - náklady)

číslo účtu

x

Poznámka
*/ čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty
**/ příspěvek na přímé náklady na vzdělávání
***/ dotace z prostředků OP VK EU, rozvojové programy MŠMT
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číslo řádku
výkazu*

hlavní
činnost

2019
doplňkov
á činnost

1

2

3

-11,95

61,34

49,39

celkem

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2019/2020

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 2019
v Kč

Ukazatel

č. akce
(proj.)
EDS/
SMVS

Účelový
znak

a

b

c

číslo Skutečně čerpáno
jednací k 31. 12. 2019

d

1

A.1. Dotace celkem

Vráceno v průběhu
roku
Skutečně použito
na účet
k 31. 12. 2019
poskytovatele

2

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné fin.
výpomoci při
finančním
vypořádání
4=1-2-3

3

5 954 013,00

0,00

5 953 877,00

136,00

5 842 785,00

0,00

5 842 785,00

0,00

4 158 142,00
75 000,00
1 609 643,00

0,00
0,00
0,00

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

a) platy

33353

4 158 142,00
75 000,00
1 609 643,00

b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
na vybraných školách v podzimním zkušebním období 2019
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2017/2018 – Excelence středních škol 2018
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce
2019
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Excelence základních škol 2019 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích ve školním roce 2018/19
Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2019
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol
Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Částečné vyrovnání mezikrajských rozdílů v odměňování pedagog.
pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019
Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování
regionálního školství
programy Primární prevence rizikového chování na rok 2019 (sociální
prevence a prevence kriminality)
Dotace pro soukromé školy
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol
programy Primární prevence rizikového chování na rok 2019 (protidrogová
politika)
Soutěže

33034

0,00

33038

0,00

33 040

0,00

33049

0,00

33 065

0,00

33069
33 070
33 071

17 760,00

17 760,00

33 074

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

33 075

0,00

33 076

93 468,00

93 332,00

136,00

33 077

0,00

33122

0,00

33155

0,00

33160

0,00

33163

0,00

33166

0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

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

A.2. Návratné finanční výpomoci celkem

0,00

0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly
0,00
0,00
5 954 013,00

A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)
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0,00

5 953 877,00

136,00

25. Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy
Zpracovala: vedoucí učitelka mateřské školy Ivana Malinová (Kovářová)
Mateřská škola měla v tomto školním roce jednu třídu, věk dětí 3 až 6 (7 let). Na tento školní
rok bylo zapsáno 28 dětí, 16 chlapců a 10 děvčat. Předškoláků 13, mladších dětí (4 - 5 let) bylo 7
a nejmladších (3 - 4 roky) dětí bylo 8. Odloženou školní docházku měly 2 děti.
Od září nastoupily do mateřské školy nové dvě paní učitelky – Ivana Kovářová a Jaroslava
Šrejberová. Ivana Kovářová byla jmenována vedoucí učitelkou. Ve školce pracuje také asistentka
pedagoga Věra Kmentová. Paní učitelce Šrejberové skončil pracovní poměr v srpnu 2020.
Vzdělávací program
Pracovali jsme s naším vlastním vzdělávacím programem pod názvem „Krteček a jeho
kamarádi“, který splňuje požadavky RVP. Vzdělávací nabídka je uspořádána do 3 integrovaných
bloků, každý integrovaný blok se dělí do 5 podtémat:
1) NIKDO NEJSME SÁM
- Krtečkova rodina
- Krteček sportuje pro zdraví
- Krteček oslavuje – tradice, kultura, svátky
- Co chceš dělat krtečku?
- Náš kamarád krteček – adaptace v novém prostředí
2) POZNÁVÁME PŘÍRODU
- Jaké je počasí krtečku? Přírodní živly
- Krteček a jeho kamarádi zvířátka
- Co dělá krteček od podzimu do léta – roční období
- Krteček si hraje s přírodninami
- Krtečkova zahrádka – rostliny, ovoce a zelenina
3) DÍVÁME SE KOLEM SEBE
- Krteček se seznamuje s předměty kolem nás
- Krteček má rád barvy
- Krtečkův domov – město, ve kterém žijeme
- Krteček cestuje – dopravní prostředky a bezpečnost
- Krteček má rád pohádky
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Kroužek anglického jazyka
Kroužek pracoval celý rok ve formě her. Po dohodě s rodiči ho mohly starší děti, jednou týdně
navštěvovat. Dále jsme pokračovali ve spolupráci s lektory z Magic school. Děti tuto aktivitu
navštěvovaly moc rády, forma výuky je bavila.
Kroužek keramiky
Vždy jednou měsíčně děti pracovaly s hlínou. Hotové a vypálené výrobky si odnášely domů.
O oba kroužky je ze strany rodičů stále zájem. Jsou rádi, že jsou dětem v naší školce k jejich
rozvoji k dispozici. I děti jsou nadšené, spokojené, těší se.
Výukové programy na počítačích pro předškoláky
Programy probíhaly v počítačové učebně ZŠ jednou týdně v pondělí dopoledne po svačině. Do
výuky byly zařazovány různé vzdělávací programy, určené předškolákům, aby si hravou formou
upevňovaly potřebné vědomosti a dovednosti před vstupem do základní školy.
Lyžařský výcvik
Letos uskutečněn od 13.1. - 17.1. v Jánských Lázních. Jezdili jsme společně autobusem s dětmi
ze školky z Úpice. Letos se lyžařského kurzu zúčastnilo 13 dětí od 4 let.
Předplavecká průprava dětí
Dojížděli jsme do bazénu v Trutnově. Tento rok jsme byli pouze 7x na dvouhodině, 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. Letos se mohly plavání zúčastnit pouze děti starší 4 let. Tříleté děti tedy zůstávaly
s paní učitelkou v MŠ. Bohužel tří lekcí jsme se nemohli zúčastnit z důvodu uzavření plaveckých
bazénů - Covid-19.
V tomto školním roce jsme s dětmi pracovali s „KuliFerdou“ - soubor 5 pracovních sešitů pro
předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Zapojeno do tohoto programu bylo 13
předškoláků, z toho dva s odloženou školní docházkou. Vzdělávání předškoláků probíhalo
pravidelně od října každé pondělí. Rodiče jsou za tuto přípravu na školu vděčni, spolupracují a
mají zájem o to, jak jejich dítě zvládá přípravu na zápis do ZŠ.
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Aktivity naší mateřské školy:
ZÁŘÍ
- přivítání dětí po prázdninách a zároveň seznámení se s novými kamarády
- informativní schůzka s rodiči 3. 9.2019
- cvičný požární poplach - evakuace společně se ZŠ
- úvodní hodina keramiky
- 1. angličtina ve spolupráci s Magic school
- první seznamovací výlet na Kvíčalu
- vítání občánků
ŘÍJEN
- začátek vzdělávání předškoláků s „KuliFerdou“
- počátek výuky na počítačích pro předškoláky
- fotografování dětí s vánoční tematikou – fotografka z Trutnova
- první víkend s Motýlkem Cestovníčkem v rodině jednoho z dětí naší MŠ
- společné pečení štrůdlu
LISTOPAD
- podzimní dílna s rodiči – tvoření + cesta za tajemstvím
- bubenická dílna
PROSINEC
- Ježíšek v MŠ
- Vánoční besídka
- čertovské povídání v knihovně
LEDEN
- lyžařský výcvik
- plavecký výcvik
- tvořivá dílna – ZŠ Lány
- výlet - Olympland Trutnov
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ÚNOR
- výlet – Horní Maršov – Dotek
- návštěva muzikantů – hudební program pro děti
- plavecký výcvik
- návštěva paní učitelky z Anglie
- karneval
BŘEZEN
- návštěva ZŠ s předškoláky
- 16.3. uzavření mateřské školy z důvodu Covidu 19
DUBEN
- MŠ uzavřena
KVĚTEN
- MŠ uzavřena
ČERVEN
- znovuotevření mateřské školy – měření a zapisování teploty dětí
- podávání dezinfekce
- společné fotografování - pan Břetislav Novák
- návštěva předškoláků v ZŠ - ukázková hodina
- dětský den
- „Loučení se školkou“- slavnostní dopoledne s rodiči a předškoláky na školní zahradě
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Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy proběhl pouze formálně, rodiče s dětmi se nemohli osobně zúčastnit.
Obdrželi jsme 19 žádostí o přijetí, kladně jsme vyřídili 11 žádostí, 8 dětí jsme museli odmítnout,
protože byla naplněna kapacita školy.
Spolupráce s rodiči
Rodiče měli zájem o dění ve školce, na společných akcích byla návštěva rodičů ve velkém počtu.
Vždy byly akce kladně hodnoceny a dětem i rodičům se moc líbily. Rodiče měli možnost se
během roku na cokoli zeptat i sjednat si případnou schůzku pro konzultaci o svých dětech.
Kladně hodnotili nově zavedený projekt Motýlka Cestovníčka. Letošní situace s uzavřením školky
kvůli nemoci Covid 19 nám vzala pár společných měsíců. Přesto jsme byli s dětmi i rodiči ve
spojení prostřednictvím dopisů a videí, ve kterých se cvičilo, vyrábělo, zpívalo. Tato videa měla
velmi kladný ohlas a děti posílaly zpět fotky a videa, která nás moc potěšila.
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