Základní škola a mateřská škola Jesenice
Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolte mi říci pár slov k hodnocení loňského školního roku a začátku školního roku 2022/2023.
14. 2. 2022 se děti z MŠ vrátily do zrekonstruované školky. Proběhly tam stavební úpravy ve třídách,
kde se zbouraly příčky a došlo k propojení třídy s hernou. Jsou vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany venkovní rolety. Byla odstraněna venkovní plynová nádrž a kotel na plyn nahradilo
ve zrekonstruovaném sklepě tepelné čerpadlo. V přízemí je podlahové vytápění a v patře jsou nová tělesa
ústředního topení. Ve všech místnostech je vzduchotechnika, která reaguje na množství CO2 a podle toho
vzduch vyměňuje. Vytápění a vzduchotechnika se dají ovládat vzdáleně přes internet. Nové jsou i umývárny, WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny, podhledy, osvětlení, podlahy,
dveře. Nejmenší děti – Motýlci (2 – 3leté) jsou v přízemí, předškoláci – Sovičky v patře vily. Díky přístavbě jsme získali novou třídu a umývárnu s WC, kde budou Ježečci (3 – 4leté děti). Součástí přístavby
je hlavní vchod a společná šatna pro všechny děti. V rámci rekonstrukce se také podařilo upravit venkovní
plochy a vyměnila se vstupní brána a branka. Byl pořízen nový nábytek třídy v přístavbě, společné šatně,
výdejně jídla, jídelně a nové jsou vestavěné skříně v hernách.
Nová přístavba je citelně navržena s ohledem na budovu z roku 1909. Dominuje velkými skleněnými
okny, která se dají zastínit posuvnými designovými panely nebo venkovními žaluziemi. Přístavba poskytla
i venkovní prostory, jako jsou zastřešená venkovní plocha, venkovní WC nebo sklad na hračky. Celá nová
přístavba je bezbariérová a do staré budovy se lze dostat plošinou pro vozíčkáře.
Zateplila se také půda ve vile. Tu bychom v budoucnu chtěli využívat jako sklad. V plánu je výměna
střešní krytiny a zateplení fasády vily. Uvažujeme také o instalaci fotovoltaiky na střechu přístavby.
Současná kapacita mateřské školy je 78 dětí. Ve třídě Motýlků budou letos p. uč. Irena Kotoučová, p.
uč. Lenka Rodová a chůva p. Dagmar Svobodová. Ve třídě Ježečků budou p. uč. Bc. Martina Váchová,
DiS., a p. uč. Marie Kettnerová. Ve třídě Soviček budou p. uč. Jitka Chvojková, DiS., p. uč. Hana Narovcová a asistent pedagoga Lucie Taušová. Paní Marcele Kotkové, která je školnicí a kuchařkou pro výdej
jídla, pomáhá s úklidem a na starosti má i zahradu od 1. 7. 2022 Veronika Sárová.
Během celého roku se děti prostřednictvím výukových programů seznamovaly se životem papoušků,
dozvěděly se, jak se starat o domácí mazlíčky, sportovaly, bubnovaly. Zhlédly také několik divadelních
představení.
Děti se zapojily do celoročního projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“, jehož cílem je rozvoj pohybové gramotnosti. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a
součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, Obratnost, Dovednosti s míčem, Rozvíjení poznání, Netradiční činnosti. Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého
se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení,
s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým
věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. Projekt je rozdělen do
tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Do projektu se zapojíme také v letošním roce.
23. června jsme se na zahradě MŠ rozloučili s předškoláky slavnostním pasováním na školáky a rodiče
si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory školky.
V loňském roce se MŠ zapojila do aktivity „Logopedické chvilky s Lenkou“, pořádané v rámci projektu MAP ORP Rakovník II. Protože se tato aktivita osvědčila, budeme v ní pokračovat i v letošním roce.
Náklady bude hradit škola. Tato aktivita je určena pro předškoláky a jejím cílem je podpora oblasti řečového rozvoje dětí, navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti logopedie a vzájemné
inspirování v oblasti řečového rozvoje dětí, zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí, podpora přípravy dětí na přechod z mateřské na základní školu, zpestření
výuky, sdílení zkušeností a praxe s realizací aktivity napříč zapojenými školami.

V rámci Národního plánu obnovy jsme získali 43 200 Kč, za které jsme pořídili do mateřské školy
robotické a programovatelné učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.
Koupili jsme také dva notebooky pro učitele.

Pro žáky šesté třídy byl na začátek školního roku zařazen kurz ekologických a sportovních aktivit.
Realizovali jsme také lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz pro 5. tř., plavecký výcvik pro 3. a 4. tř. a
pobyt v přírodě pro žáky 2. – 4. třídy.
V celoškolní soutěži Od podzimu do jara proběhlo celkem 9 kol zaměřených vždy na určité téma
(stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – obojživelníci, jarní rostliny, včely, ekosystémy
a organizmy), kterých se zúčastnilo 34 dětí ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.
Proběhl také již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala
Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin
Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií
covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního
deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli osmáci
a sedmáci.
Posledního ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 115 sportovců. Mezi nejaktivnější patřili
hoši věkové kategorie 2011 – 2012 a nejstarší hoši (19 účastníků). Nejméně početnou skupinu tvořily
dívky v již uvedených ročnících (8 soutěžících). K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit silový
trojboj a překážkovou dráhu. Nejméně účastníků bylo na Jesenickém festiválku (pouze čtyři). Nějak se
nám nedaří dlouhodobě na tuto skvělou akci přilákat více zájemců. Snad tedy příště! Nejaktivnějším sportovcem se v letošním roce stala Tereza Procházková z 9. tř.
Veřejností oceňovanou aktivitou je vydávání školního časopisu Jeseníček. V letošním roce to bude již
48. ročník. Od školního roku 2006/2007 jsou všechna čísla zveřejněna na stránkách školy. Jeseníček z příspěvku žáků sestavuje a graficky upravuje p. Mgr. Zdeněk Modrý a jsem rád, že v této aktivitě bude nadále
pokračovat.
Ve druhém pololetí roku jsem přijal tři děti do MŠ a pět žáků do ZŠ (3 do 2. ročníku, 1 do 5. ročníku a
1 do 7. ročníku) v souvislosti s válkou na Ukrajině. Výuka probíhala podle upraveného ŠVP a děti se
úspěšně adaptovaly a osvojily si český jazyk. V letošním roce budou čtyři děti v MŠ a čtyři děti v ZŠ.
Ve druhém pololetí byli všichni žáci deváté třídy přijati na střední školy. Z 29 žáků je jeden přijat na
gymnázium, tři na obchodní akademii, 12 na SŠ s maturitním oborem a 13 na střední odbornou školu.
V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS Rakovnicko – Program
rozvoje venkova) byly v létě 2022 provedeny stavební práce v kmenové učebně budoucí 7. tř. V rámci
stavebních úprav byla vyměněna stávající nevyhovující elektroinstalace včetně svítidel a ostatních koncových prvků. Následně byly provedeny opravy omítek stěn a stropů a nové malby a nátěry. Vyměnily se
vstupní dveře včetně ocelové zárubně a 3 ks okenního vnitřního parapetu. Původní umyvadlo se nahradilo
novým včetně baterie. Byly vyměněny vodovodní a kanalizačních rozvody v učebně. Okolo umyvadla byl
proveden nový keramický obklad. Do výklenku v nosné středové zdi se osadila vestavěná skříň. Byla
provedena výměna PVC podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu. Náklady činily 497 925 Kč.
Dopady nemožnosti prezenční výuky během pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 jsme v rámci
Národního plánu obnovy kompenzovali doučováním žáků. Český jazyk se doučovali také ukrajinští žáci.
Bylo odučeno 314 hodin a v letošním roce budeme v doučování pokračovat.
V základní škole jsme 1. 9. 2022 spolu s panem starostou a místostarostou přivítali 25 prvňáčků. Třídní
učitelkou je Mgr. Miroslava Peterová.
Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Kateřinou Kalibovou, p. uč. Mgr. Zdeňkem Modrým a Mgr. Helenou
Jarošovou. Posilou se pro nás stal Ing. Zdeněk Pecka, který bude vyučovat informatiku, člověk a svět
práce, člověk a jeho svět a anglický jazyk. Celkem má škola 41 zaměstnanců.
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Od roku 2022 poskytuje v rámci Národního plánu obnovy MŠMT finanční prostředky na digitální
technologie pro školy. Pro základní školu jsou finanční prostředky určeny na prevenci digitální propasti a
na digitální učební pomůcky.
Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné
žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu
obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení. Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny
nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti. Naše škola obdržela 46 000 Kč, za
které jsme koupili tři iPady, se kterými budou žáci pracovat během výuky na prvním stupni.
Obdrželi jsme 211 000 Kč na digitální pomůcky. Od 1. 9. 2022 jsme upravili školní vzdělávací program podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Došlo k posílení výuky informatiky od 4.
do 9. ročníku (v letošním roce od 4. do 7. roč.) a u žáků budeme rozvíjet informatické myšlení a digitální
kompetence. Pořídili jsme výukový software do chemie a robotické a programovatelné učební pomůcky.

V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IV byla v loňském školním roce podpořena
jedena žákyně, která měla obědy zdarma. Rodiče v hmotné nouzi byli osloveni úřadem práce, který jim
zapojení do projektu nabídnul i pro letošní rok.
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Žáci
dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky.
V letošním školním roce chceme rozšířit nabídku kroužků. Od října obnovuje svoji činnost keramický
kroužek s p. uč. Hornofovou. Pokud byste měli zájem vést nějaký kroužek, budete vítáni.
Tento rok byl pro učitele, pro rodiče i pro děti opět v mnoha ohledech náročný. Děkuji Vám všem za
Vaši podporu a spolupráci.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice
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