Základní škola Jesenice
Školní 323
270 33 Jesenice

Výroční zpráva o činnosti školy

Školní rok 2003 / 2004

I.

Údaje o škole
Název školy:
Ulice, číslo:
Obec:
PSČ:
Okres:
Identifikátor zařízení:
IČO:
Součásti školy:
Zřizovatel školy:
Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky:
Kontakt:
Internetové stránky:

Základní škola Jesenice, okres Rakovník
Školní 323
Jesenice
270 33
Rakovník
600 055 761
63804395
Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna
Obec Jesenice
Mgr. Danuše Vopatová
Mgr. Petr Koníř
313 599 810 – ředitelka školy ( mobil: 724 187 034)
313 599 286 - kancelář
e-mail: zsjesenice@rwm.cz
www.zsjesenice.cz

II. Charakteristika školy
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Dne 1. 9. 1996 byla
rozhodnutím ŠÚ Rakovník zařazena do sítě škol, IZO 102 602 051. Od 1. 7. 2000 je ZŠ v Jesenici
zařazena do sítě škol jako škola, jejíž součástí je kromě školní družiny a školní jídelny také
mateřská škola. Od 1. 1. 1996 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jedná se o
školu pavilónového typu – pavilón A, pavilón B, tělocvična, dílny, pavilón školní jídelny a 1 km
vzdálená budova mateřské školy. K budově základní školy patří i školní zahrada a školní hřiště,
budovu mateřské školy obklopuje zahrada.
V mateřské škole bylo zapsáno 41 dětí. Do mateřské školy byl zařazen jeden chlapec
s odkladem školní docházky. Po zápisu do základní školy byl povolen odklad dvěma chlapcům
naší mateřské školy – budou zařazeni v dalším školním roce.
Základní škola je rozdělena na I. stupeň ( 6 tříd , 130 žáků, tj. průměrně 21,6 žáka) a
II.stupeň ( 4 třídy, 110 žáků, tj. průměrně 27,5 žáků). Celkový počet žáků – 240, průměr na třídu –
24. Od I. do IX. ročníku se vyučuje podle osnov Základní školy čj. 16 847/ 96 – 2. Dělení tříd
bylo provedeno v jazycích, pracovních činnostech a ve volitelných předmětech. Na škole probíhá
nepovinná výuka dyslexie.
Žáci II. a III. ročníku a děti z mateřské školy se zúčastnili plaveckého výcviku
v Rakovníku. V závěru školního roku během jednoho týdne proběhly školní výlety v základní i
mateřské škole.
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III. Vzdělávací program školy

Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/ 96 – 2, ze kterého
vychází i příslušný Učební plán.
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Týdenní dotace -max
Nepovinné předměty

1
9

2
10

3
10

4
2

5
2

5
3

1
1
1
2
20

1
1
1
2
22

1
1
1
2
23

4
7
3
5

Ročník
5
7
3
5

1
2

2
2

1
2
1
2

1
2
1
2

24

25

6
4
3
4

7
4
3
4

8
4
3
4

9
5
3
4

2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
28

2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
31

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
31

27

Povinné
minim.

4
6
6
6
6
4
4
4
6
4
6

Volitelné předměty: anglický jazyk
německý jazyk
technické činnosti
zeměpisný seminář
Celkem 10 hodin.
Nepovinné předměty: dyslexie
cvičení z matematiky
německý jazyk
sportovní aktivity
ekologie
Vyučující v mateřské škole začaly pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání a prvky tohoto RVP zapracovávají do svých plánů. Společně vytvořily
zkušební školní vzdělávací program podle RVP pro předškolní vzdělávání.
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IV. Údaje o pracovnících školy
Na škole ve školním roce 2003/2004 pracovalo celkem 19 pedagogických pracovníků.
Z toho ve škole 16 pedagogických zaměstnanců (přepočteno 14,09 ), ve školní družině 2
pracovnice (přepočteno 1,92), v mateřské škole 3 pracovnice ( přepočteno 2,88 ) a 9 ostatních
zaměstnanců ( ve škole 4,88, školní kuchyně 3 a mateřská škola 1 ).
Odborná způsobilost je uvedena v příloze č.1. Na naší škole chybí aprobovaný učitel(ka)
na tyto předměty: chemie, občanská výchova, rodinná výchova, anglický jazyk, německý jazyk,
informatika. Tuto situaci se snažíme zlepšit zkvalitňováním ve vlastních řadách – jedna vyučující
studuje anglický a další vyučující německý jazyk. Zástupce ředitelky školy studuje výpočetní
techniku.
V rámci DVPP jsme se zúčastnili akcí, které pořádalo PC v Rakovníku a v Plzni. ( viz
příloha č. 2). Paní učitelka Knappová se zúčastnila akce: Školní zahrady v Chaloupkách a III.
pedagogické konference Středočeského kraje v Benešově. Vyučující tělesnou výchovu ( p. uč.
Knapp a p. uč. Knappová) se každoročně zúčastňují akce Tělopraha nebo Těloolomouc, kde jsou
informováni o nových trendech v oblast sportu a tělovýchovy.
V tomto školním roce osm učitelů absolvovalo v rámci projektu P1 – Informační
gramotnost, školení v úrovni P a dva vyučující absolvovali školení v základní úrovni Z1.
Dlouhodobé studium:
Hrůzová Petra – 4. ročník - Státní jazyková škola Plzeň – anglický jazyk
Juříčková Jaroslava – dokončení studia výchovného poradenství – vykonání SZZ
Koníř Petr ( ZŘŠ) – 3. ročník PedF ZČU Plzeň – výpočetní technika pro 2. stupeň
Peterová Miroslava – studium na PedF ZČU Plzeň – I. stupeň
Valešová Lenka – 2. ročník PedF ZČU Plzeň – německý jazyk/ výtvarná výchova
Vopatová Danuše (ŘŠ) – dokončení studia na PedF UK Praha – školský management – vykonání
SZZ ( bakalářské studium)
Přehled pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe:
Délka praxe
Do 5 let
6 – 10 let
11 – 15 let
16 – 20 let
21 – 25 let
26 – 32 let
Nad 32 let

Celkem zaměstnanců
2
4
2
4
3
2
2

Z toho muži

Celkem

19

3

1
2

4

Z toho ženy
2
3
2
2
3
2
2

16

Přehled aktivit pedagogických pracovníků:
Černíková Anna – zápis do 1.třídy, dyslexie, karneval
Hrůzová Petra – seriál do školního časopisu, dějepisná olympiáda, KMČ, studium
Chalupová Eva – podíl na výzdobě školy, školní kolo recitace
Juříčková

Jaroslava – pěvecký kroužek, příprava vernisáží a vánoční výstavy, pěvecké

soutěže, zápis do 1.třídy, karneval, studium, školní kolo recitace

Knapp Pavel – příprava žáků a účast na sportovních soutěžích, zeměpisná olympiáda,
organizace okr. kola ve šplhu, organizace basketbalového turnaje O pohár Tomáše Hrabíka,
organizace školní olympiády, organizace zájezdů pro zaměstnance školy, karneval, exkurze Praha

Knappová Vlastimila - příprava žáků a účast na sportovních a biologických soutěžích,
biologická olympiáda, organizace okr. kola ve šplhu a basketbalového turnaje O pohár Tomáše
Hrabíka, organizace školní olympiády, přírodovědná soutěž Zelená stezka – Zlatý list –
organizace okresního kola – vítězství v krajském kole – postup do národního kola, ekologie,
organizace akce: Den Země, školní kola přírovodědných soutěží, celoroční přírodovědná soutěž „
Od podzimu do jara“, sběr víček z PET lahví, exkurze Praha a CHKO Křivoklátsko, KMD,
karneval

Koníř Petr – kroužek počítačů, organizace školních kol matematických soutěží a olympiád,
školní kolo „ Zlatá kulička“, organizace karnevalu, branného dne, sběr víček od Ramy,
zpracovávání výsledků testů Scio , fotodokumentace školy, studium

Michlová Vilma – výzdoba školy, matematická olympiáda
Modrý Zdeněk – školní časopis Jeseníček, dopisovatelský a fotografický kroužek, matematické
soutěže, karneval

Mrázová Simona – evidence a nákup učebnic, organizace karnevalu, vánoční výstava,
sportovní soutěže, zápis do 1.třídy, školní kolo recitace

Peterová Miroslava – podíl na výzdobě školy, vánoční výstava, zápis do 1.třídy, karneval,
školní kolo recitace , studium
Šiková Marcela – Klub mladého diváka, olympiáda v českém jazyce a dějepisu, zápis do 1.třídy
Valešová Lenka – příprava besed pro žáky ( školní preventista), podíl na výzdobě školy – logo
školy, exkurze – PC Plzeň, karneval, studium

Šmídová Anna a Vodrážková Radka ( vychovatelky ŠD) – výzdoba školy, výroba vánočních
přání, výrobky k zápisu pro budoucí prvňáky
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Chvojková Jitka, Jíchová Marie , Krouzová Ladislava ( učitelky MŠ) – příprava besídek
pro rodiče, soutěže, výlety – Plzeň, Beroun, program na rozloučení s předškoláky na obecním
úřadě

I.

stupeň:
V tomto školním roce máme na I. stupni šest tříd. Aprobaci na I. stupeň mají tři učitelky,
jedna vyučující studuje na PedF ZČU Plzeň – obor I. stupeň ZŠ, další vyučující má
aprobaci Čj-D na II. stupeň. V páté třídě se vyučuje poloodborně.

II.

stupeň:
Předmět
Čj
M
Z
Př
Ch
Vv
Rv
Informatika

Aprobovanost v %
100
100
100
100
0
0
0
0

Předmět
Aj
Nj
Ov
D
F
Hv
Tv
Pč

Aprobovanost v %
0
0
0
100
25
0
100
12,5

Studiem připravujeme aprobovanost v předmětech: německý jazyk( vyučující již má SZZ z Nj,
nemá dosud vysokoškolské pedagogické vzdělání), anglický jazyk, informatika, výtvarná
výchova.

V. Údaje o zařazení žáků
V tomto školním roce bylo při zápisu do 1. třídy zapsáno 25 dětí. Z tohoto počtu bylo u 4
dětí rozhodnuto o odkladu školní docházky ( na základě doporučení lékaře ). Z loňského roku
přijdou dvě děti s odkladem školní docházky. Počet dětí v 1.třídě bude tedy 23 žáků.
V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 29 žáků, z toho z IX. ročníku
28 žáků, jedna žákyně z osmého ročníku. Do šestiletého gymnázia odchází jedna žákyně.
Umístění žáků: gymnázia ……………....3 + 1
SOŠ , ISŠ a SOU .……. 26
Z celkového počtu 30 žáků,kteří odchází z naší školy,zůstává na okrese Rakovník 15 žáků.
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VI. Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího
procesu.
Ve školním roce 2003/2004 neprospělo celkem 11 žáků ( 2 na I. stupni a 9 žáků na II.
stupni.Z toho3 žáci vykonali opravnou zkoušku.). Do vyššího ročníku nepostoupí 5 žáků, jedna
žákyně dokončila školní docházku. Jeden žák odchází do Praktické a zvláštní školy v Jesenici.
Výsledky vzdělávání:
Samé jedničky ………………….21,72 %
Vyznamenání (II.stupeň) ……… 30,7 %
Nedostatečný …………………… 4,5 %
Dostatečný………………………21,3 %
Chování:
Pochvala ………………………..35,6 %
Uspokojivé ……………………. 2,0 %
Neuspokojivé …………………. 1,2 %
Ředitelská důtka ………………. 2,4 %
Třídní důtka …………………… 4,5%
Ve zvláštní příloze je přehled pochval a výchovných opatření podle jednotlivých ročníků.

VII. Výsledky žáků školy v soutěžích a olympiádách
13. 10. – školní kolo podzimní botanické soutěže
22. 10. – okresní kolo botanické soutěže – účast: 8 žáků v I. i II. kategorii
I. kategorie: 1. místo: Kateřina Černá
3. místo: Monika Procházková
6.-7. místo. Ondřej Uher
8.-10. místo: Ilona Podoláková, David Chvojka
II. kategorie: 4.-7. místo: Eliška Lacinová
8.-10. místo: Anna Lacinová
28. 1. – okresní kolo MO – 11. místo: Pavlína Machová
25. 2. – okresní kolo DO – P. Machová (13.), K. Vatrová
4. 3. – školní kolo recitace
10. 3. – okresní kolo OČJ – P. Machová (13.-16.), A. Šítová
15. 3. – účast na okresním kole Soutěže recitátorů
17. 3. – okresní kolo ZO: 3. místo: Jiří Brož
5. místo: Josef Červenka
6. místo: Pavlína Machová
19. 3. – matematická soutěž KLOKAN
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7. 4. – okresní kolo MO: Z7: Vokurková Simona – 1.-2. místo
Z6: Veselý František (6.-8.), Dohnalová Tereza
21. 4. – okresní kolo BiO: 1. místo – Anna Lacinová – postup do krajského kola
2. místo – Eliška Lacinová - postup do krajského kola
7. místo – Milan Procházka
21. 4. – Pythagoriáda: Veselý F., Brož J., Vokurková S., Fiala V.
29. -.30. 4. – okresní kolo Zelená stezka – Zlatý list:
1. místo: kategorie mladší: Uher Ondřej, Kreibich Tomáš, Slabá Denisa,
Tomašovská Pavlína, Červenka Josef, Chvojka David
1. místo: kategorie starší: Lacinová Anna, Hychta Ondřej, Chvojková Zuzana,
Lacinová Eliška, Procházka Milan, Vokurková Simona
Kategorie mladší i starší - postup do krajského kola
8. -9. 5. – krajské kolo Zelená stezka – Zlatý list – Hostivice u Prahy
1. místo: kategorie mladší – postup do národního kola
3. místo: kategorie starší
13. 5. – školní kolo BiO
15. 5. – Pochod Barrande Trilobit Skryje
18. 5. – okresní kolo botanické soutěže:
kategorie 1.-5. ročník: 4. místo: Procházková Monika
7.-9. místo: Uher Ondřej
kategorie 6.-9. ročník: 2. místo: Lacinová Anna
9. místo: Lacinová Eliška
21. 5. – krajské kolo BiO – Mělník: 33 zúčastněných
11. místo: Lacinová Anna, 15. místo: Lacinová Eliška
28. 5. – okresní kolo BiO: Šafránková Monika (9.), Chvojková Zuzana
14. – 18. 6. – národní kolo Zelená stezka – Zlatý list
kategorie mladší: Uher Ondřej, Kreibich Tomáš, Slabá Denisa,
Tomašovská Pavlína, Červenka Josef, Chvojka David
Celoročně probíhaly soutěže tříd ve sběru víček od Ramy a víček z PET lahví. Víček z PET lahví
bylo sebráno 70 pytlů.
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Sportovní výsledky
8. 10. - Atletický čtyřboj – okr. kolo – st. žáci: celkově 5. místo
4. místo – skok vysoký – J.Pátek
ml. žáci a žákyně: 5. místo
2. místo: Chvojková Z. – skok vysoký
2. místo: Pazdnikov V.. – skok vysoký
5. místo: Brož J. – hod míčkem
14. 10. - Rakovnický vytrvalec:
2. místo: Chvojka David – běh 10 minut
3. místo: Mistriková Michaela – běh na 1000m
21. 10. - Kralovický pohár – basket: 2. místo – chlapci
střelci: Kotek Petr (6.), John Petr (7.), J. Pátek – (10.)
6. 11. - Stolní tenis – okr. kolo družstev: chlapci – 2. místo ( John, Kotek, Polakovič, Hanauer)
13. 11. - Halová kopaná – účast
3. 12. - Florbal – chlapci:4. místo
16. -.17. 12. - Basket. turnaje „ O pohár T. Hrabíka“ : chlapci – 3. místo
dívky – 5. místo
3. 3. – školní kolo – skok vysoký
16. 3. – Rakovnická laťka: I. kategorie: 2. místo: Procházka Jan
II. kategorie: 2. místo: Podoláková Ilona
III. kategorie: 2. místo: Pazdnikov Vitalij
9. místo: Kleisnerová Ivonne
10. místo: Johnová Dominika
Vondrák Jan
IV. kategorie: 5. místo: Pátek Josef
8. místo: Dlask Josef
9. místo: Kendereš Jan
18. 3. - okresní kolo v basketbalu hoši – 6. místo
23. 3. - okresní kolo v basketbalu dívky – 4. místo
6. 4. - okresní kolo ve šplhu na tyči: ml. žákyně : 1. místo: Johnová Dominika
7. místo: Šafránková Monika
ml. žáci: 2. místo: Wopat Jiří
4. místo: Pazdnikov Vitalij
st. žákyně: 1. místo: Churanová Sandra
3. místo: Posavádová Nikol
st. žáci: 5. místo: Hanauer Jiří
8. místo: Králíček Ondřej
Celkově: družstvo st. žáků: 2. místo
7. 4. - Jarní turnaj v basketbalu dívek – Plasy: 3. místo – mladší i starší žákyně
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15. 4. - Kožlanská mísa – basket chlapci: 3. místo – mladší i starší žáci
28. 4. - Malá kopaná – okr. kolo
14. 5. - Mc Donald´s Cup: 2. a 3. tř. – 3. místo ve skupině
4. a 5. tř. – 2.-3. místo ve skupině
19. 5. - Školní kolo Zlatá kulička, účast na okresním kole
28. 5. - Okresní kolo – atletika 1. -5. ročník:
dívky: běh na 50 m: 3. místo: Švajcrová Kristýna
3.-4. místo: Mistriková Michaela
hod míčkem: 3. místo: Roudenská Sabina
hoši: běh na 50 m: 3. místo: Chvojka David
dálka: 2. místo: Lískovec Václav
3. místo: Procházka Jan
hod míčkem: 2. místo: Lískovec Václav
4. místo: Zych Robin
Vondrák Martin
běh 10 minut: 1. místo: Chvojka David
2. místo: Břicháč Marek
8. 6. – okresní olympiáda MŠ:
skok daleký: Rampas Matěj ( 7.), Přikryl Patrik, Brádlová Karolina, Blahová Eliška
běh na 50 m: Rampas Matěj ( 4.), Přikryl Patrik, Brádlová Karolina, Blahová Eliška (4.-6.)
hod míčkem: Rampas Matěj ( 1.), Přikryl P., Brádlová Karolina(11.), Blahová Eliška (10.)
11. 6. – kvalifikace vybíjené: dívky: 2. místo
chlapci: 3. místo
16.-17. 6.- Okresní olympiáda:
mladší žákyně: skok vysoký: 4. místo: Chvojková Zuzana
5. místo: Šafránková Monika
běh na 60m: 6.-7. místo: Šafránková Monika
starší žákyně: vrh koulí: 5. místo: Churanová Sandra
8. místo: Zelenková Lucie
skok vysoký: 7. místo: Posavádová Nikol
běh na 60m: 6.-7. místo: Posavádová N., Dvořáková Veronika
štafeta: 4. místo: Dvořáková, Churanová, Posavádová, Zelenková
mladší žáci: skok vysoký: 1. místo: Pazdnikov Vitalij
běh na 60m: 4. místo: Pazdnikov Vitalij
starší žáci: běh na 60m: 8. místo: Hanauer Jiří
vybíjená: 4. místo
basket dívky: 4. místo
28. -29. 6. – školní sportovní olympiáda – dvoudenní soutěže v lehké atletice, stolním tenise a
v kolektivních hrách( vybíjená, kopaná, basket, florbal).
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Další akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V rámci Klubu mladého diváka – 4 divadelní představení v Praze (Divadlo Brodway Rebelové, Divadlo V Dlouhé – 2 představení, Na Vinohradech)
VIII. a IX. tř. – beseda s Policií ČR ( R. Černý) – trestní odpovědnost a práce policie
I. stupeň – beseda s PČR ( R. Černý) – dopravní výchova
VIII. tř. – beseda s PhDr. Škábovou – sexuální výchova, antikoncepce
IX. tř. – výchovný program v KC Plzeň
I. stupeň + MŠ + ZŠ Blatno + ZŠ Petrohrad: Divadlo Orfeus – v ZŠ Jesenice
I. stupeň + MŠ: Divadélko Rozmarýnek
VIII. a IX. tř. – výchovný koncert v Rakovníku ( program Ego)
Vánoční výstava v místním muzeu
Vystoupení pěveckého kroužku při rozsvěcená vánočního stromu
Vystoupení pěveckého kroužku při vítání občánků
Vystoupení pěveckého kroužku při vernisáži v muzeu
Karneval
Den Země – úklid okolí školy, Velkého rybníka a prostor campu
Okresní kolo v soutěži dětských hasičských sborů
Exkurze III. a IV. třídy – Praha – hvězdárna, Petřín
Přírodovědno-zeměpisná exkurze V. a VII. tř. – Praha ( planetárium, ZOO)
Beseda pro 7. tř. – sdružení Ocelot
Kouzelnické představení ke Dni dětí
Školní výlety
Soutěž hasičských sborů na školním hřišti
Výlet pro vítěze přírodovědné soutěže a soutěže ve sběru víček: CHKO Křivoklátsko
Branný den s ukázkou zásahu hasičů
Exkurze – zpracování skla – VIII. a IX. třída – Lubenec
Den otevřených dveří železničních modelářů

Škola je i nadále zapojena do akce „ Školní mléko“. V rámci zajištění vhodného pitného
režimu mají žáci na I. stupni k dispozici čaj a dále mají všichni možnost zakoupit si vitamínové
nápoje u pana školníka. Ke konci školního roku byl ve škole instalován automat na pití. Během
přestávek mohou žáci využívat venkovní prostory na nádvoří a školním hřišti a stoly na stolní
tenis, které jsou umístěny v přízemí budovy A i budovy B.
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VIII. Kontroly
Ve školním roce 2003/2004 byla provedeny následující kontroly:
•
OSSZ: kontrola pojistného na sociální zabezpečení příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém
pojištění.
•
VZP: kontrola plateb pojistného na VZP a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
•
HZS: tématická požární kontrola.
•
KHS: státní zdravotní dozor – kontrola školní jídelny a mateřské školy.
•
ČŠI: předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
− personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v předmětech český jazyk,
matematika, fyzika, v mateřské škole vzhledem ke schváleným učebním
dokumentům a ve školní družině,
− materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v předmětech
český jazyk, matematika, fyzika, v mateřské škole vzhledem ke schváleným
učebním dokumentům a ve školní družině
− průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v předmětech český jazyk, matematika,
fyzika, v mateřské škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a ve
školní družině

IX. Mimoškolní aktivity
Ve volném čase pracovalo 194 dětí v těchto 14 kroužcích:
• Country tance – p. Mottlová
• Dopisovatelský – p. uč. Modrý
• Basketbal – p. L. Knapp
• Keramický – p. Hornofová – 2 skupiny
• Pěvecký – p. uč. Juříčková – 2 skupiny
• Počítače – p. uč. Koníř (ZŘŠ)
• Železniční modeláři – ing. Berka
• Stolní tenis – ing. Zahrádka
• Hasičský kroužek – p. Ryšlavý, p. Kejla
• Gymnastika – p. Hrabalová
• Rybářský – p. Peter
• Angličtina – p. uč. Peterová
• Turistický – p. P. Knapp ml.
• Odbíjená – p. Hornof
Další děti aktivně sportují ve fotbalových oddílech FC Jesenice, SK Rakovník a v klubu karate
OKINAWA.
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X. Akce mateřské školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutěž o nejlepšího papírového dráčka
Výlov rybníka
Výlet do Prahy
Mikulášská nadílka s návštěvou čerta
Vánoční nadílka
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Dětský karneval
Velikonoce, velikonoční tradice
Výlet ke Dni matek – sklárna Nenačovice, Beroun
Celodenní výlet do ZOO Plzeň
Oslava Dne dětí – akce ISŠ a U Jesenice
Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Jesenice
Účast na plaveckém výcviku
Účast na divadelních představeních v ZŠ

V mateřské škole se paní Jíchová věnuje logopedii. Učitelky se účastní akcí DVPP pro
předškolní vzdělávání a vzájemně si sdělují získané poznatky. Ve školním roce 2003/2004 byla
mateřská škola organizována jako dvoutřídní při dopoledním zaměstnání.V odpoledních hodinách
již fungovala jako jednotřídní. Děti z mateřské školy se zúčastnily plaveckého výcviku v rozsahu
10 hodin.
Průměrná docházka v tomto školním roce byla 20,18.

XI. Ostatní činnost školy
Hlavně během prázdnin v roce 2004 probíhaly další práce na opravě budovy a zařízení
základní i mateřské školy.
V mateřské škole byly zabudovány žaluzie, bylo zrekonstruováno pískoviště a v době
prázdnin nově zabudována splachovadla v sociálním zařízení a obloženy stěny novými
obkládačkami.
V základní škole byly provedeny stavební úpravy v prostorách školní jídelny tak, aby byl
stavebně oddělen úsek syrové zeleniny a vybudována samostatná prádelna. Byla zahájena
generální oprava rozvodů vody, v níž se bude v dalších letech pokračovat. Část, která byla
zrekonstruována, byla také nově vymalována společně se třemi třídami, kde bylo vyměněno lino a
s šatnami u tělocvičny – rovněž po výměně linolea. Zároveň proběhla výměna vodovodních baterií
ve třídách i na sociálních zařízeních.
V druhé polovině prázdnin byla zahájena celková rekonstrukce školního hřiště a běžeckého
oválu. Stávající škvárový a antukový povrch bude nahrazen povrchem umělým. Na tuto
rekonstrukci dostala obec dotaci z Ministerstva financí.
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XII. Financování školy zřizovatelem
Hospodaření školy – viz příloha č. 3.
Na kalendářní rok 2003 byl schválen rozpočet 2000 tis. Kč ( včetně mateřské školy) . Poplatek za
školní družinu činí 50,- Kč / měsíc a v mateřské škole 100,- Kč/ měsíc.

XIII. Závěr
Závěrem bych chtěla zdůraznit ochotu zaměstnanců školy pomoci při mimoškolních akcích
naší školy i obce. Pravidelně se setkáváme s našimi důchodci ( ke Dni učitelů a na závěr školního
roku) a pořádáme společné zájezdy – v letošním školním roce do Litoměřic na Zahradu Čech a na
jarní výstavu, zájezd do České Kanady .

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické radě dne 30. 8. 2004.

Vypracovala: Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka ZŠ Jesenice
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