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a) základní údaje o škole
a.a škola
název školy od 01.01.2006
sídlo - adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
Kontakt

www adresa
a.b zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

a.c charakteristika školy - součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou
Bolehošť 21, 517 31 Bolehošť
příspěvková organizace
75016222
10239401
600097251
ředitelka: Mgr. Hana Boukalová
tel.: 494 627 148
fax: 494 627 148
e-mail: zs @.bolehost. cz
www.obecbolehost.cz/skola

Obec Bolehošť
Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť
tel.: 494 627 134
fax: 494 627 134
e-mail: ou@bolehost.cz
kapacita
24 dětí
36 žáků
30 žáků (od 01.09.2012)
60 jídel

a.d základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
k 30.09.2014
Mateřská škola
1
22
ZŠ
2
28
Školní družina
1
28
Školní jídelna
x
x

Počet dětí/žáků
na třídu
24
28
28
x

Počet žáků na
pedagoga(úvazek)
11,9
(1,86)
10,6
(2,64)
14
(0,70)
x

Komentář:

a.e údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt – předseda školské rady

01.01.2006
3
Mgr. Denisa Školníková, Palackého 591,
517 73 Opočno
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP: „OD HRANÍ K VĚDĚNÍ“ č.j. 32/2013

Zařazené ročníky
1.,2.,3.,4.,5. roč.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
c.a základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

9
3 (1 zároveň i jako vychovatelka)
2
2
1
2

c.b údaje o pedagogických pracovnících

učitelka

1,0

Roků
ped.praxe
(přepočtené
k 31.12.
2014
30

učitelka

1,0

14

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

učitelka

0,64

25

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

vychovatelka

0,63

25

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

vychovatelka

0,7

důchodkyně

Učitelka MŠ
pověřená
vedením
Učitelka MŠ

1

33

Uznané
SŠ
SŠ

učitelství pro MŠ

0,86

27

SŠ

učitelství pro MŠ

Pedagogičtí
pracovníci
Funkce

Mgr. Hana
Boukalová
Mgr. Jiřina
Hejčlová
Mgr. Denisa
Školníková
Mgr. Denisa
Školníková
Miroslava
Růžičková
Alena
Černohorská
Hana Dubnová

Úvazek.

Stupeň
vzdělání

VŠ

učitelství pro I. st.ZŠ

Aprobace

Komentář: Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované.
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učitelství pro ZŠ

c.c odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé ZŠ (2,64)
Učitelky MŠ (1,86)
Vychovatelky ŠD
(0,7)

%

Aprobovanost ve výuce
Učitelé ZŠ
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

100
100
70

%
100
100
100

c.d pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

muži

muži

muži

muži

ženy

ženy
1

ženy
2

ženy
2

ženy
1

ženy
6

c.e údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Jana Felcmanová
Miloslava Hrochová
Marie Moravcová

Funkce

Úvazek
1
0,4
1

školnice
ved. školní jídelny
kuchařka

Stupeň vzdělání
SOU
SŠ
SOU

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
d.a zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvního ročníku

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let (nástup školní rok 2011/2012
po odkladu)
0
0

0
5
Komentář:
Zápis žáků do 1. třídy se konal dne 28 .01.2015. K zápisu přišlo 5 dětí. Nikdo nepožádal
o odklad školní docházky.
d.b výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
1
soukromá gymnázia
0
církevní gymnázia
0
Komentář:
V letošním školním roce se z 5. ročníku účastnil přijímacího řízení dne 16.04.2015 na
víceleté gymnázium jeden žák – přijat na gymnázium Dobruška.
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek,
maturitních zkoušek a absolutorií
e.a přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
Ročník
Počet
žáků
1.
4
2.
3
3.
5
4.
10
5.
6
Celkem
28

Prospělo
s vyznam.
4
2
5
7
5
23

Prospělo

Neprospělo

0
1
0
3
1
5

0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
0
0

Nehodnocen
0
0
0
0
0
0

Komentář:
Všichni žáci prospěli s vyznamenáním nebo prospěli a postoupili do vyššího ročníku.
Přehled klasifikace II. pololetí:
Počet známek:
1.roč.:
2.roč.:
3.roč.:
4.roč.:
5.roč.:

Výborný: Chvalitebný: Dobrý: Dostatečný:
20
8
0
0
15
5
1
0
35
5
0
0
60
28
2
0
48
11
1
0

Průměrná známka:
1,29
1,33
1,13
1,36
1,22

Pozn. Přehled o chování
1. stupeň
Ročník
Počet žáků Pochvaly
Pochvaly
Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ
TU
ŘŠ
1.
4
2.
3
3.
5
1
4.
10
1
1
5.
6
Celkem
28
Komentář:
Pochvala ředitele školy v I. pololetí žákovi 5. roč. za úspěšnou reprezentaci školy
v okresním kole matematické olympiády, kde se umístil na třetím místě.
Pochvala ředitele školy v II. pololetí žákyni 3.roč. za 3. nejlepší výsledek
v Královéhradeckém kraji v testování Scio Stonožka třetích tříd mezi žáky základních škol.
Pochvala třídního učitele ve II. pololetí žákovi 5. roč. za úspěšnou reprezentaci školy
v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda, kde se stal úspěšným řešitelem.
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e.b údaje o zameškaných hodinách

1. pol.
2. pol.

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

597
736

21,32
26,29

0
0

0
0

Komentář:
Počet omluvených hodin na žáka byl ve 2. pololetí vyšší.
e.c údaje o integrovaných žácích:
Počet žáků

Druh postižení :
Ročník
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
4.
Komentář:
Žák 4. roč. – vyšetřen v lednu 2013 v PgPsP
v Rychnově n. Kn., diagnóza v českém jazyce
dysortografie, grafomotorické obtíže, vypracován IVP
opětovně vyšetřen v lednu 2014, potíže setrvávají,
reedukace 1 hod./týdně.

1

e.d učební plán I. stupeň
I.
II.
III.
IV.
Český jazyk
9
10
8
8
Matematika
4
5
5
5
Prvouka
2
2
3
0
Vlastivěda
0
0
0
2
Přírodověda
0
0
0
2
Anglický jazyk
0
0
3
3
Hudební
výchova
1
1
1
1
Výtvarná
výchova
1
1
1
2
Pracovní
činnosti
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
Informatika
Celkem za třídu
20
22
24
26
Komentář:
ŠVP č.j.: 32//2013„Od hraní k vědění“ v 1., 2., 3. 4. a 5. roč.
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V.
7
5
0
2
2
3

celkem
42
24
7
4
4
9

1

5

2

7

1
2
1
26

5
10
1
118

Časový rozvrh zvonění :

rozvrh hodin (psychohygiena)
Rozvrh hodin byl jako každoročně stanovován
s přihlédnutím k platným předpisům a
pedagogickým zásadám

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád,
klasifikační řád

informační systém vůči žákům a rodičům

činnost školního psychologa, speciálního
pedagoga, spolupráce s PPP a SPC
prevence sociálně-patologických jevů
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hodina od
1.
2.
3.
4.

do

8.00 8.45
8.55 9.40
10.00 10.45
10.55 11.40

hodina od
5.
6.
7.

do

11.50 12.35
13.05 13.50
13.55 14.40

Malé přestávky během dopoledního
vyučování
mezi
vyučovacími
hodinami byly desetiminutové.
Malá přestávka během odpoledního
vyučování
mezi
vyučovacími
hodinami byla pětiminutová.
Po druhé vyučovací hodině byla
hlavní přestávka v délce 20 minut
Přestávka mezi dopoledním a
odpoledním
vyučováním
byla
stanovena takto:
• končí -li dopolední vyučování
4. vyučovací hodinou, trvá
přestávka 85 minut
končí -li dopolední vyučování 5.
vyučovací hodinou, trvá přestávka 80
minut.
žák– IVP + 1 hod./týdně reedukace
Neuskutečnilo se.
Školní řád, který je základním
materiálem ovlivňujícím provoz a
chod školy je postupně vytvářen
v takové formě, která odpovídá
novým předpisům.
Byl projednán dne 29.08.2014 na
pedagogické radě a školskou radou
schválen dne 25.06. 2014.
Žákovské knížky (1. – 5. roč.) Třídní
schůzky 01.09.,19.11. a 23.04.
Možnost kontaktu rodičů s učitelem
kdykoliv, nejlépe na předem
dojednaném časovém údaji.
Dle potřeby spolupráce s odborníky z
RK.
Vypracován Minimální preventivní
program ve školním roce 2014 2015
a Program proti šikanování jako
součást MPP .

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence : Mgr. Hana Boukalová
ve výuce:
- v hodinách prvouky ( 1.,2.,3. roč.)- Mgr. Hejčlová - viz. tematické plány učiva
- přírodovědy (4., 5. roč.) - Mgr. Hejčlová - viz. tematické plány učiva
- kurz dopravní výchova pro žáky 4. roč. – zajištěno Autoškolou Podorlicko se
závěrečnou návštěvou dopravního hřiště v Rychnově n. Kn a získáním průkazu
mladého cyklisty
- plavecký kurz (10 dvoulekcí) – Mgr. Školníková
jednorázové tématické aktivity :
- akce:
• Den Země – „Zelená sobota“
• Školní výlet
• Beseda s Policií ČR
• přírodovědná vycházka s myslivci
• dopravní výchova nedopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou
- veřejná vystoupení žáků s tematickým zaměřením:
• Mikulášská besídka
• vánoční program do obecního rozhlasu
• setkání s důchodci
• u příležitosti MDŽ
• Dětský den
dlouhodobější programy :
- projekt Zdravé zuby v 1. - 5. roč.
- projekt Recyklohraní
- sběr starého papíru
- sběr pomerančové kůry
- sběr použitých tužkových baterií
- sběr plastových víček
- prodej Školního mléka
- Ovoce do škol
- Čteme si pro radost ( jednou za měsíc návštěva v MLK spojená s poslechem a četbou
dětských knih )
programy na objednávku:
Program motivačních her k rozvíjení čtenářské gramotnosti:
1.-3. roč. : Za pokladem kapitána Černovouse
4.-5. roč. : Na stopě pravěkým záhadám
Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracoval s:
- učitelem - Mgr. Hejčlová
- ostatními pedagogy školy- uč. a vych. Mgr. Školníková
- nepedagogickými pracovníky školy – školnice Felcmanová se zaměstnanci ŠJ
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ŠMP se přímo účastní na:
- mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole
- řešení sociálně-patologických jevů na škole
- spolupráce s odbornými zařízeními
- jednání s rodiči
Evidence sociálně-patologických jevů na škole - řešil ŠMP:
- návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin:
- záškoláctví
- šikana - ústní
- gambling
- kriminalita
- rasismus
- kyberšikana a jiné

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Spolupráce s rodiči:
- rodiče jsou informováni o strategii Minimálního preventivního programu
Na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních í (č.j.: 21291/2010-28 ) - vypracovala Mgr. Hana
Boukalová, ředitelka školy, (preventista) za spolupráce všech pedagogických pracovníků
školy.
Program proti šikanování s platností od 01.09.2013
1. aktivní spolupráce s rodiči:
- přímá účast v MPP
- školní akce určené pro rodiče s dětmi
- přednášková činnost (besedy pro rodiče)
- účast ŠMP na třídních schůzkách

ano
ano
ne
ano

2. pasivní spolupráce s rodiči:
- písemná sdělení rodičům
- informační letáky
Spolupráce s institucemi a organizacemi:
využíváme:

ano

PPP

ano

SPC

ano

Vojenská policie ČR

ano

Polici ČR

ano

ano
ano

ne
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forma spolupráce:
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení, apod.
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení apod.
Ukázka výcviku psa pro účely práce
vojenské policie
Výchovně vzdělávací beseda s žáky

Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
- všechny žáky aktivně zapojit do naplánovaných akcí dle MPP
- využít všech dostupných kulturních akcí
- odměnit žáky za aktivitu, snaživost při sběru
- soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy zamezit
jakékoliv šikaně
- soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy neřešit jiné
sociálně patologické jevy
- besedu s Policií ČR
Nepodařilo se oproti předcházejícím školním rokům zrealizovat:
- soutěž „ Mladý zdravotník“
- účast na soutěžích sportovního zaměření
- sportovní den se ZŠ Přepychy

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zaměstnanci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok 2014/2015
Program vzdělávání
Vzdělávání učitelek MŠ (DVPP)
Setkání ředitelů a vedoucích učitelek MŠ s
pracovnicemi KÚ
Tvoříme pravidla s dětmi
Zásady první pomoci – Život zachraňující
úkony
Aktuální problémy v oblasti prevence v MŠ

Seminář k elektronického systému InspIS
ŠVP PV
Řízení kvality MŠ
Vybrané kapitoly z práva pro uč. MŠ
Vzdělávání učitelek ZŠ (DVPP)
Jazykový kurz / Anglický jazyk A2 - B2
60 hodin

Počet pracovníků

Cena Kč

1 Černohorská

500

1 Dubnová
1 Dubnová

750
400

1 Dubnová

1 Ćernohorská

neuskutečněn pro
malý zájem
přihlášených
zdarma

1 Ćernohorská
1 Ćernohorská

500
500

1 Boukalová
1 Hejčlová

3 400
3 700

Seminář k informačnímu systému pro školy a 1 Boukalová
veřejnost - iPortál
Regionální informační setkání o projektu
1 Boukalová
NIQES (iPortál, iEpis DATA, iEPIS ŠVP,
iSET aj.)
Seminář k elektronického systému InspIS
1 Boukalová
ŠVP ZV
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zdarma
zdarma

zdarma

Novely právních předpisů k 01.01.2014
Seminář zaměřený na zápis žáků ZŠ –
správní řízení
Mluvnické kategorie sloves, druhy
přídavných jmen, shoda přísudku s
podmětem

1 Boukalová
1 Boukalová

500
500

1 Hejčlová

520

Nápadník do hodin matematiky

1 Školníková

550

1 Školníková

550

Počet pracovníků
1 Hrochová

cena
0

1 Hrochová
1 Moravcová
1 Hrochová

0

Vzdělávání vychovatelky ŠD (DVPP )
Právní vědomí vychovatele ŠD
Komentář:
Účast pedagogických zaměstnanců na
školeních DVVP byla velmi uspokojivá,
každý se zúčastnil i několikrát .
Uč. Boukalová úspěšně složila zkoušku
z anglického jazyka - úroveň B1.
Programy pro nepedagogické pracovníky
Hygienické minimum ve stravovacích
zařízeních a zásady aplikace výživových
norem
Odborný seminář InterGast LiveCooking –
produkt Konvektomat
Seminář zaměřený na největší rizika ze
stravy a přípravy stravy, chyby ve výživě,
tuky, mléko, vejce, ovoce a zelenina, „éčka“,
antioxidanty, antinutriční látky
v potravinách, červené a bílé maso, …

200

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
h.a údaje o mimoškolních aktivitách
23.09.
07.10.
08.10.
22.10.
31.10.

07.11.
23.11.
01.12.
06.12.
13.12.

Kouzelnické vystoupení
Ukázka výcviku psa pro účely vojenské policie
„Čteme si pro radost“ – zahájení pravidelného měsíčního
setkávání žáků s knihovnicí v MLK
Malenka, krásná panenka (div. představení)
Program motivačních her k rozvíjení čtenářské
gramotnosti:
1.-3. roč. : Za pokladem kapitána Černovouse
4.-5. roč. : Na stopě pravěkým záhadám
Pořad s hudbou V. A. Mozarta
Vítání občánků (kulturní pásmo žáků školy)
Fotografování žáků
Mikulášská besídka s kulturním vystoupením žáků
Setkání s důchodci (vystoupení žáků školy)
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24.12.
20.01.
29.01.
27.02.
03.03.
07.03.
24.03.
14.04.
18.04.
21.04.
30.04.
13.05.
14.05.
20.05.
11.06.
23.06.
24.06.
25.06.
26.06

Vystoupení žáků do obecního rozhlasu s vánoční
tematikou
Krejčík Honza - Kaťákova abeceda slušného chování
(div. předst.)
Pojďte si s námi hrát (div. předst.)
Plavecký výcvik v Plavecké škole DORKA – zahájení 10
dvoulekcí
Popelka (div. předst.)
Vystoupení žáků u příležitosti MDŽ
Výlov rybníka Velký Nadýmač
Drum-in (hudebně- vzdělávací pořad)
Jarní úklidová akce „zelená sobota“ ke Dni Země
Alenky rok má krok (vystoupení žáků ZUŠ Týniště nad
Orlicí)
Myslivost – kulturní dědictví ČR
Kurz - dopravní výchova pro žáky 4. roč.
Fotografování tříd
Dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou (žáci 3. a 4.
roč.)
Školní výlet (Ratibořice + Česká Skalice)
Beseda žáků s Policií ČR
Nácvik evakuace žáků
Přírodovědná vycházka s mysliveckým sdružením –
pole- louka - les
Slavnostní ukončení školního roku

h.b Účast žáků školy v soutěžích a testování
Název soutěže

Umístění

Zdravé zuby

Počet
zúčastněných
žáků.
28 žáků

Matematická soutěž
Matematická olympiáda
školní kolo

1 žák 5. roč.

okresní kolo

1 žák 5. roč

postup do
okres. kola
3. místo T.
Ježek

Pythagoriáda
školní kolo

6 žáků 5. roč.

okresní kolo

1 žák
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postup 1 žák
do okresního
kola T. Ježek
T. Ježek úspěšný
řešitel (z 15- ti
bodů získal 9
bodů)

Komentář

Cvrček - žáci 2.+ 3. roč.
Klokánek – žáci 4. + 5. roč.
(dne 20.03.2015)

3 + 5 žáků
10 + 6 žáci

Vv soutěže:
Kytice ve váze (Český
zahrádkářský svaz)

6 žáků

Opočenský vodník z rybníku
Broumar

10 žáků

viz. Komentář dole
viz. Komentář dole

Testování žáků
Testování scio - žáci 3. roč. =
srovnávací testování
(07. -16.04.)
Český jazyk 18 úloh/ 25 min.
Matematika 18 úloh/ 25 min.
Klíčové kompetence
18 úloh/ 25 min.
Anglický jazyk
18 úloh/ 25 min.
Člověk a jeho svět
18 úloh/ 25 min.
Realizace testování: online

viz. Komentář dole

5 žáků

viz. Komentář dole

Testování žáků 5. roč.
Testy vypracované spádovou
školou ZŠ Týniště nad Orlicí :
ČJ, M a AJ

6 žáků

viz. Komentář dole

Testy iSET – modul školního
testování : ČJ, M a AJ
(25.- 30.05.)

6 žáků

viz. Komentář dole

Komentář:
Matematická soutěž Cvrček
Zúčastnili se žáci 2. i 3. roč., kteří řešili stejné úlohy.
Z maximálních 90-ti bodů dosáhli žáci 2. ročníku tyto výsledky:
42 a 28 bodů (2 žáci). Do soutěže vstupovali s vkladem 18 bodů.
Z maximálních 90-ti bodů dosáhli žáci 3. ročníku tyto výsledky:
65, 62, 55, 41,36 bodů. Do soutěže vstupovali také s vkladem 18 bodů.
Letošní soutěž, založena jako vždy na logickém myšlení, postřehu a matematickém uvažování,
byla pro některé žáky letošního 2. ročníku obtížná.
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Matematická soutěž Klokánek
Klokánka řešili žáci 4. a 5. ročníku
Z maximálních 120-ti bodů dosáhli žáci 4. ročníku tyto výsledky:
63, 61, 59, 52, 46, 40, 39, 32, 30 a 28 bodů. Do soutěže vstupovali s vkladem 24 bodů.
I když se jedná o žáky 4. ročníku a stejnou náročnost úloh řešili i žáci 5. roč., dosažené body
svědčí o dobré úrovni logického myšlení a matematických představ u některých žáků tohoto
ročníku.
Z maximálních 120-ti bodů dosáhli žáci 5. ročníku tyto výsledky: 81, 54, 50, 47, 36 a 32 bodů.
Do soutěže vstupovali také s vkladem 24 bodů. Výsledky nejsou uspokojivé.
Testování scio - žáci 3. roč.
Český jazyk
18 úloh/ 25 min.
Matematika
18 úloh/ 25 min.
Klíčové kompetence 18 úloh/ 25 min.
Anglický jazyk
18 úloh/ 25 min.
Člověk a jeho svět 18 úloh/ 25 min.

čistá úspěšnost třídy:
čistá úspěšnost třídy:
čistá úspěšnost třídy:
čistá úspěšnost třídy:
čistá úspěšnost třídy:

81,67%
68,33%
71,67%
79,47%
73,89%

Realizace testování : online
Nejlepších výsledků - dosáhli jmenovitě tito žáci v :
Český jazyk
100% úspěšnosti: Adéla Rejdáková
Matematika
83,33% úspěšnosti: Adam Silný
83,33% úspěšnosti: Adéla Rejdáková, Adam Silný
Klíčové kompetence
Anglický jazyk
100% úspěšnosti : Dáša Gottwaldová, Jiří Stodůlka
Anglický jazyk poslech
90,91 % úspěšnosti: Dáša Gottwaldová, Jakub Kučera,
Adéla Rejdáková
Člověk a jeho svět
91,67 % úspěšnosti : Dáša Gottwaldová
D. Gottwaldové bylo uděleno ocenění od společnosti Scio za 3. nejlepší výsledek
v Královéhradeckém kraji v testování třetích tříd mezi žáky základních škol.
Souhrnné výsledky v porovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování. Jak si
stojíme mezi ostatními ?
Příloha č.1
Ověřování výsledů žáků na úrovni 5. ročníků základní školy
1. testy vypracované ze spádové školy ZŠ Týniště nad Orlicí
Nejlepších výsledků - dosáhli jmenovitě tito žáci:
Český jazyk
88,9 % úspěšnosti : E. Minaříková
Matematika
95,3% úspěšnosti: Tomáš Ježek
Anglický jazyk
83,7% úspěšnosti : Tomáš Ježek
2. testy iSET – modul školního testování
Nejlepších výsledků - dosáhli jmenovitě tito žáci :
Český jazyk
93% úspěšnosti : Zuzana Toucová
Matematika
99% úspěšnosti: Tomáš Ježek
Anglický jazyk
100% úspěšnosti : Tomáš Ježek, Zuzana Toucová
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h.c Účast žáků v dalších aktivitách
veřejná sbírka ve prospěch občanského prodej
pohlednice
sdružení CPK – CHRPA
ve
tvaru
čtyřlístku
za 20 Kč

vybraná částka 480 Kč použita na
ulehčení života ústavům,
rehabilitačním zařízením ústavům
sociální péče po celé ČR a pomoci
jim při jejich nelehké práci s
pacienty v oblasti hiporehabilitace

prodej
magnetek a
přívěsků za
30 Kč a
35 Kč
celoroční
sběr
plastových
víček ve
škole

vybraná částka 910 Kč použita na
pomoc vážně nemocným dětem

sbírka Život dětem

charitativní akce pro Rebeku Čihákovou
postižené nemocí motýlích křídel

úklidové akce v obci

veřejná sbírka Fond Sidus

zelená
sobota dne
18.04.2015
prodej
knížky
Chytří
lepíci
za 40 Kč

výroba dárkových předmětů
s tématem motýla pro charitativní
sbírku na pomoc malé Rebece
uspořádané v Opočně dne
21.05.2015

vybraná částka 680 Kč použita na
vybavení dětských zdravotnických
zařízení přístroji (určeno pro
Pediatrickou kliniku UK 2.LF
Fakultní nemocnice v Motole a
Dětskou
kliniku
Fakultní
nemocnice Olomouc) a vybavení
pro dětské pacienty, aby lépe
snášeli pobyt v nemocnici, slouží
také individuálním pacientům při
návratu do běžného života
celoroční sběr starého papíru,
pomerančové kůry, použitých
tužkových baterií a drobného
elektroodpadu
Naše škola díky Recyklohraní
přispěla k ochraně životního
prostředí. Z certifikátu
Enviromentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL
Vyplývá, že žáci naší školy
vytřídili v loňském roce 15
televizí, 22 monitorů a 574 kg
drobných spotřebičů. Tím jsem
uspořili 19,11 MWh elektřiny,
1 099,23 litrů ropy, 81,73 m3 vody

Od školního roce 2008/2009 je škola
zapojena:
a) do programu Recyklohraní, který
si klade za cíl realizaci zpětného
odběru baterií, akumulátorů a
elektrozařízení
spojený
s
osvětovou činností v problematice
nakládání s odpady ve školských
zařízeních v České republice
b) do projektu s názvem „Sběrné
nádoby do veřejných institucí, a
zejména do školských zařízení“,
jehož cílem je umístění sad košů
na tříděný odpad do škol,
školských zařízení, příspěvkových
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a 0,64 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 3,93 tun
CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 16,76 tun.

organizací zřizovaných obcemi a
kraji, úřadů
apod.

Prezentace školy na veřejnosti :
probíhala formou veřejných vystoupení žáků :
vítání občánků,
Mikulášská besídka,
vánoční vystoupení pro důchodce,
rozhlasová relace na Vánoce,
zápis žáků do 1. roč. s účastí žáků školy,
MDŽ,
dětský den

h.d. Klima, vztahy
Ve sledovaném období byla realizována dotazníková šetření
• u žáků školy (1. – 5. roč.)
• u zákonných zástupců
Výsledky šetření :

Příloha č. 2

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/ 20145neproběhla žádná inspekční činnost.
j) základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014
a) Příjmy
1. Celkové příjmy

3 707 519 Kč

2. Poplatky od zletilých dětí, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
tržby stravné
stravné příspěvek FKSP
tržby školné
3. Příjmy z doplňkové činnosti
4. Ostatní příjmy
tržby za soukromé telefonní hovory
úroky
sběr papíru, železa
sběr bylin, pomerančové kůry
sponzorské dary
příspěvek na plavecký kurz
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236 495 Kč
18 560 Kč
54 768 Kč
nejsou
82 Kč
4 726 Kč
4 400 Kč
100 Kč
0 Kč
0 Kč

dotace platy
dotace platy obec
dotace odvody
dotace odvody obec
dotace FKSP
dotace FKSP obec
dotace ONIV
dotace EFS
dotace obec provoz
příjmy z dotací celkem

2 089 409 Kč
6 000 Kč
714 334 Kč
5 817 Kč
20 977 Kč
0 Kč
54 792 Kč
0 Kč
500 000 Kč
3 387 288 Kč

b) Výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- ostatní provozní náklady;

1. Investiční výdaje celkem

0 Kč

2. Neinvestiční výdaje celkem
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
ONIV výdaje na učebnice, učební texty,učební pomůcky
hračky
stipendia
ostatní provozní náklady ONIV:
cestovné ONIV
cestovné DVPP
ochranné pracovní pomůcky
vzdělávání
vzdělávání DVPP
náklady plavecký kurz
zákonná odpovědnost zaměstnanců
náhrada nemoci do 14 dnů

3 704 675 Kč
2 089 409 Kč
17 700 Kč
716 227 Kč
23 467 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
417 Kč
1 475 Kč
0 Kč
1 750 Kč
7 080 Kč
8 670 Kč
8 276 Kč

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
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l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola v tomto školním roce neměla žádného pedagogického pracovníka, který by se zapojil
do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola v tomto školním roce nerealizovala projekty financovaných z cizích zdrojů.
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala s odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery .

Školní rok 2014/15 byl ukončen 26. června 2015.

V Bolehošti, 01.09.2015
…………………………………...
Mgr. Hana Boukalová, řed ZŠ a MŠ
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