Základní škola a mateřská škola Lichkov

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019

1. Základní údaje o škole
1. 1 Název školy:

Základní škola a mateřská škola Lichkov

adresa:

561 68 Lichkov 185

právní forma:

příspěvková organizace

IČO :

70188831

Identifikátor školy: 600104443
statutární zástupce: Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy
Kontakt:
tel.: 465 63 53 32
e-mail: skolalichkov@orlicko.cz
https://skolalichkov.cz
Členové školské rady:
předseda: Mgr. Marie Fóglová
členové: Pavla Jelínková, Štěpán Kalous
1. 2 Zřizovatel:
název zřizovatele: Obec Lichkov
adresa zřizovatele: 561 68 Lichkov 203
IČO: 279161

Kontakt:
telefon: 465 635 329
e-mail: oulichkov@orlicko.cz
www.lichkov.cz

1. 3 Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Lichkov sdružuje tyto součásti:
základní škola – kapacita 75 žáků
školní družina – kapacita 17 žáků
mateřská škola – kapacita 25 dětí
školní jídelna – kapacita 65 jídel
Základní škola - 1. stupeň ZŠ – jedná se o malotřídní školu dvoutřídního charakteru tvořenou
1. - 5. ročníkem. Školu navštěvují žáci z Lichkova a okolních obcí. K 30. 9. 2019 bylo na
škole zapsáno 15 žáků. Při škole pracuje Školská rada.
Školní družina – má jedno oddělení. K 30. 9. 2019 bylo zapsáno 15 dětí. Ty se zde zapojují
do zájmových činností – sportovní hry, hudebně-dramatická činnost, hudebně-pohybové
činnosti , přírodovědné aktivity, estetické činnosti.
Mateřská škola – K 30. 9. 2019 bylo zapsáno 14 dětí. MŠ má jednu třídu.
Školní jídelna – zajišťuje stravování žáků, dětí a zaměstnanců školy a současně zajišťuje
doplňkovou činnost - stravování cizích strávníků.
Materiálně technické podmínky školy:


Učebnice a výukový materiál jsou postupně obměňovány, učební pomůcky
doplňujeme dle potřeby a možností, sportovní nářadí a náčiní je také postupně
nahrazováno novým a doplňováno.



Výuka probíhá ve dvou kmenových učebnách a učebně, která je vybavena žákovskými
počítači a jedním učitelským, učebna je velmi poruchová a ukázala se nutnost nahradit
ji učebnou novou. Rovněž nedostačuje internet.



Učebna se tak využívá převážně na výuku anglického jazyka, přírodovědy, prvouky,
vlastivědy a informatiky. V této učebně je také příruční žákovská knihovna, která se
v následujícím roce bude stěhovat do místnosti školní družiny.



Všechny učebny jsou vybaveny interaktivitami.



Postupně se snažíme obnovovat vybavení školy moderní technikou a proto jsme se
v únoru zapojili do projektu Příklady dobré praxe jako partner ZŠ Červená Voda a byli
jsme úspěšní.



V celé budově je možnost volně se připojit k internetu – WIFI.



Ve dvou učebnách máme instalovány přírodovědné koutky – akvarijní rybky a
oblovky.



Součástí školy je tělocvična a školní zahrada, která je využívána převážně

o

přestávkách, školní družinou a mateřskou školou. Školní družina využívá pro svoji
činnost hernu ŠD, tělocvičnu, zahradu a některé učebny. Školní družina je vybavena
TV, DVD přehrávačem a počítačem, který je připojen na internet.


V budově školy se dále nachází ředitelna, školní jídelna, mateřská škola, šatny,
kancelář vedoucí školní jídelny a toalety.



Žáci využívají fotbalové hřiště obce i s příslušenstvím, při vycházkách po okolí školy
poznávají zdejší přírodu a seznamují se se životem obce.

Postupná rekonstrukce budovy


V roce 2010 byla provedena rekonstrukce podlahy v tělocvičně.



V roce 2012 byla provedena výměna zdroje tepla a zateplení budovy. Projekt byl
spolufinancován EU – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Předmětem podpory byla instalace nízko emisního spalovacího zdroje na
uhlí náhradou za starý kotel na tuhá paliva a současné snížení energetické náročnosti
budovy, spočívající v zateplení obvodového pláště, stropu a tvorových výplní budovy.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 783 007,- Kč, z toho byl příspěvek z fondu
EU 3 215 556,- Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR 189 150,- Kč (5%) a
příspěvek Obce Lichkov 378 301,- Kč (10%).



Nad rámec dotace nechala obec zrekonstruovat střechu budovy a hromosvody.



V roce 2013 byla budova nově napojena na kanalizaci obce a v prostorách mateřské
školy byla položena podlahová krytina - koberec a linoleum.



V roce 2014 byla ve spolupráci se Sdružením přátel školy LIŠKA z. s. zahájena
rekonstrukce zahrady. Jednalo se o likvidaci starého dřevníku a neodpovídajících
herních prvků. Nové herní prvky s dopadovou plochou – domeček se skluzavkou,
houpačka a vahadlová houpačka byly pořízeny v rámci projektu Veselá zahrada,
podpořeným

Strategickým plánem Leader částkou 139 500,- Kč. Celková částka

projektu činila 150 772,- Kč.


Zahrada byla doplněna přírodním pískovištěm, na jehož vybudování se podíleli
zákonní zástupci dětí.



V roce 2015 byl do školní jídelny zakoupen nový hnětač těsta v celkové ceně cca
74 000,- Kč. Do ředitelny byl pořízen kancelářský nábytek a do mateřské školy byla
instalována nová interaktivita.



V roce 2016 byly opraveny podlahy ve dvou třídách a položena nová linolea. Dále
byly vymalovány dvě třídy, provedeny úpravy v 1. třídě a přemístěna interaktivita.



V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce podlah v prvním patře, byly položeny nové
podlahové krytiny, bylo vymalováno a ředitelna a kancelář vedoucí stravování byly
dovybaveny novým nábytkem.



Prostory školy budou i nadále postupně modernizovány dle finančních možností.



Ve školním roce 2017-2018 jsme se zapojili do projektu pro rozvoj výuky přírodních
věd realizovaném ZŠ Červená Voda. Ve školním roce 2018-2019 do projektu Příklady
dobré praxe.



Nákupem nových knih byl průběžně rozšiřován knižní fond žákovské i učitelské
knihovny. Žákovská knihovna byla v letošním roce hojně využívána jak jednotlivými
žáky, tak při výuce čtení, kde bylo přečteno několik titulů. Knihy z fondu knihovny
byly využity i v některých dalších předmětech všemi vyučujícími.



Všechny prostory školy, odpočinkové koutky ve třídách a na chodbě, hernu, učebnu
s PC i školní zahradu využívají naši žáci ve svém volnu jak před vyučováním, tak o
přestávkách a po vyučování.



Všichni vyučující mají přístup na PC, které jsou trvale připojeny na internet. Používají
tiskárnu i kopírku a společně se schází v ředitelně, kde je umístěna učitelská knihovna.

2. Vzdělávací program:
Základní škola
Žáci 1. - 5. ročníku se vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání - Naše tvořivá škola.
Velký důraz byl kladen na rozvoj čtenářských dovedností, na výchovu k ochraně životního
prostředí, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na základní historické povědomí
v souvislosti se stým výročím vzniku Československa. Povinná výuka cizího jazyka probíhá
od 3. ročníku, děti však měly možnost navštěvovat ještě kroužek anglického jazyka vedený
rodilou mluvčí. Výuku anglického jazyka rodilou mluvčí jsme nabízeli i rodičům a širší
veřejnosti. Nesetkalo se to však s velkým ohlasem. V rámci TV proběhl letos poprvé lyžařský
výcvik pro MŠ i ZŠ v Českých Petrovicích.
Školní družina
Na ŠVP ZV navazuje školní vzdělávací program pro školní družinu - Družina plná pohody,
který byl v uplynulém školním roce realizován,
Mateřská škola
MŠ má jednu třídu, kam dochází děti, které byly vzdělávány podle školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání - Svět kolem nás.
Koncepce mateřské školy je zaměřena na přírodu a vytváření kladného vztahu ke všemu
živému i neživému. Důraz byl kladen na bezprostřední kontakt dětí s přírodou, na její
pozorování a poznávání. Prohlubovali jsme ekologické myšlení a jednání dětí na základě
vlastních prožitků a zkušeností. Směřujeme k všestrannému rozvoji dítěte, k vytváření
dobrých vztahů k sobě, k druhým, k okolí, ve kterém dítě žije, zejména k domovu, přírodě a
životnímu prostředí. V letošním roce jsme se pečlivě starali o akvárium a motýlí zahrádku.
Snažili jsme se lépe poznat svou obec, pozorovat život v ní, vyprávět o tom, co kdo v obci
dělá.
Základní škola, mateřská škola a školní družina spolu vzájemně úzce spolupracovaly.

Nedílnou součástí výuky byl již poněkolikáté kurz plavání organizovaný pro mateřskou školu
a základní školu společně.
Vzhledem k velké dlouhodobé nemocnosti učitelů se letos nekonal ani tábornický, ani
vodácký kurz.

3. Přehled pracovníků školy:

Počet pracovníků celkem

9

Počet pedagogických pracovníků

6

Počet nepedagogických pracovníků

3

Zaměstnanci školy:
Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy
Mgr. Hana Šulcová, třídní učitelka 1. třídy – 1. a 2. ročníku
Mgr. Tereza Coufalová, třídní učitelka 2. třídy – 3., 4. a 5. ročníku, v 1. pololetí zástupkyně
ředitelky školy
Josef Polanský – vychovatel ŠD
Pavla Jelínková – učitelka MŠ
Petra Kašková – od 1. 10. 2018 vedoucí učitelka MŠ, ve 2. pololetí zástupkyně ředitelky školy
Dana Luksová – vedoucí školního stravování, uklízečka
Alena Urbanová - kuchařka
Soňa Grebeňová - uklízečka

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících:

Mgr. Ivana Mědílková – ředitelka školy, úvazek 0,5, FF UK Praha pedagogika, psychologie,
historie, FF MU Brno školský management

Mgr. Hana Šulcová – učitelka, úvazek 0,81 PF UHK, učitelství pro 1. stupeň
Mgr. Tereza Coufalová – učitelka, úvazek 1,00, PF Ostrava, učitelství pro MŠ a ZŠ
Josef Polanský – vychovatel, střední odborné, úvazek 0,65
Pavla Jelínková – učitelka MŠ, střední odborné, úvazek 1
Petra Kašková – vedoucí učitelka MŠ, střední odborné, úvazek 1

3. 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce:
Odborná

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. st.

100

Učitelé 1. st.

100

Vychovatelka ŠD

100

Vychovatelka ŠD

100

Odborná

%

aprobovanost

%

100 %

Učitelky MŠ

100 %

kvalifikace ZŠ

kvalifikace MŠ
Učitelky MŠ

3. 3 Pracovníci podle věkové skladby:
18 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – důchodce

Celkem

1

1

5

2

9

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

4. 1 Zápis k povinné školní docházce:

počet 1. tříd

počet dětí přijatých z toho počet dětí Počet odkladů pro
do 1. třídy

starších

6ti

let/ školní rok 2018/19

nástup po odkladu/
1

4

2

2

4. 2 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce se přihlásil jeden žák ke studiu na víceletém gymnáziu a byl ke
studiu přijat - jedná se tedy opět o stoprocentní úspěšnost.
5. Údaje o vzdělávání žáků ZŠ

5. 1 Přehled o vzdělávání žáků: žáci ve třídách:
1. ročník – 1 žák
2. ročník – 5žáků
3. ročník – 3 žáci
4. ročník – 4 žáci
5. ročník – 2 žáci
celkem: 14 žáků
Přehled o chování:

Pochvaly

Pochvaly

Napomenutí

Důtky

třídního Důtky

třídního učitele

ředitele školy

třídního učitele

učitele

školy

15

5

1

1

0

ředitele

5. 2 Údaje o zameškaných hodinách:
Celkový počet neomluvených hodin: 0

5. 3 Údaje o integrovaných žácích:
Ve školním roce 2018/2019 jsme nevyučovali podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve
škole se vzdělává několik žáků se specifickými poruchami učení, kteří mají úlevy
v činnostech, ve kterých se jejich poruchy projevují.

5. 4 Hodnocení výchovně – vzdělávacího procesu ZŠ:
Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy:
 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Naše
tvořivá škola.
 Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé spolupracují
s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.
 Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu.
Informovanost rodičů:
 Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí denně informováni prostřednictvím
žákovských knížek nebo se mohou přijít informovat o prospěchu a chování v době
konzultačních hodin nebo po individuální domluvě s vyučujícím kdykoli.
 Pedagogické porady, třídní schůzky a informační odpoledne pro rodiče byly plněny
podle stanoveného harmonogramu.

Průběh a výsledky vzdělávání:
 Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání i s cíli základního
vzdělávání. Učivo dané osnovami pro jednotlivé ročníky bylo rovnoměrně rozvrženo a
v dané časové posloupnosti probráno na základě metodických plánů. Vzhledem
k nízkému počtu žáků přistupují vyučující individuálně ke všem žákům podle jejich
schopností.
 Děti se fotily před Vánocemi a na konci školního roku.
 V rámci environmentální výchovy využíváme prostředí školy, obce i nejbližšího okolí
ke každodenní ekologické výchově
 Stali jsme se partnerem ZŠ Červená Voda v rámci projektu Příklady dobré praxe, který
je financován z evropských peněz a získali jsme vybavení pro odbornou učebnu
v hodnotě 855 200 Kč,-.
 Zorganizovali jsme Jablíčkový den, Den s čerty a čertíky a Barvení vajíček.
 Spolupracovali jsme s Českým červeným křížem v Ústí nad Orlicí – Den první
pomoci.
 Navštívili jsme Domov pro seniory v Červené Vodě s programem, výstavou a
ředitelka školy zde provedla několik přednášek z historie republiky.
 Den Země – účast na projektu Recyklohraní – sběr elektroniky. Plnili jsme vyhlášené
úkoly, za které jsme nasbírali body.
 Všichni žáci absolvovali plavecký výcvik, který probíhal od dubna do června 2018
v Plavecké škole Ústí nad Orlicí.
 Spolupracovali jsme s ostatními složkami obce na vánoční a velikonoční výstavě –
výrobky. Účast na výtvarných dílnách.
 Návštěva předvánočního koncertu a knihovny v Králíkách proběhla už plně v duchu
Vánoc.
 Pekli jsme vánoční cukroví, tvořili výrobky na vánoční výstavu a připravili jsme
program pro rozsvícení vánočního stromu v obci.
 Připravili jsme předvánoční vystoupení v obci.
 Přivítali jsme ve škole chovatele lesních zvířat i s jeho zvířaty.
 Přivítali jsme ve škole ornitologa, který nám představil zástupce z ptačí říše .
 Již potřetí jsme připravili masopustní průvod masek v obci.
 Třikrát nás navštívilo divadlo z Hradce Králové.

 Beseda s členem Horské služby vhodně uvedla lyžařský výcvik.
 Poprvé proběhl lyžařský výcvik pro děti z MŠ i žáky ZŠ.
 Vyzkoušeli jsme si cvičný požární poplach v rámci Dne protipožární prevence.
 Zorganizovali jsme Zahradní slavnost na rozloučení se školním rokem a odcházejícími
žáky.
 Byli jsme se podívat na hlavní město Prahu.
 Navštívili jsme Legiovlak a prohlédli jsme si výstavu týkající se nově vzniklých hranic
republiky v roce 1918 a našich legionářů.
 Školní výlet ZŠ byl moc pěkný, navštívili jsme Potštejn.
 Byli jsme se podívat na závěrečném vystoupení žáků Umělecké školy v Králíkách
Tančíme pro radost.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVPP 2018/2019.
 Mgr. T. Coufalová rozšířila své vzdělání na PF v Ostravě.
 Úzce spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí – poradenská činnost pedagogů.
 Pavla Jelínková studuje učitelství pro MŠ a ZŠ na Akademii JAK v Ostravě
 Bc. Petra Kašková absolvovala kurs managementu, který prozatím neukončila.


7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 Pokračujeme ve spolupráci s Českým červeným křížem Ústí nad Orlicí.
 Pokračujeme ve spolupráci s ostatními složkami v obci.
 Spolupracovali jsme s Domovem pro seniory v Červené Vodě
 Dále jsme rozvíjeli sportovní činnost – turistický výšlap.
 Pravidelně vystupujeme při různých příležitostech v obci – posvícení, Vánoce…
 Spolupracujeme s pracovníky pevnostního opevnění, kteří pro nás připravili besedu.
 Ve spolupráci s ČsOL jsme zajistili výstavu panelů ke vzniku republiky.

 Hned v září jsme navštívili prezidentské prostory na zámku v Lánech.
 Pravidelně se účastníme svým vystoupením Vítání občánků v obci.
 Žáci i učitelé pravidelně přispívali do obecního tisku.
 O svých aktivitách informujeme průběžně na stránkách školy.


Spolupracujeme s ostatními školami v okolí – přestupy žáků, návaznost učiva atd.

 Spolupráce školy s obcí byla v tomto roce velmi dobrá, komunikace mezi školou a
obcí fungovala operativně.
 Při škole pracovala Školská rada.
 Pokračovali jsme v podpoře žáků s hudebním nadáním. Propůjčovali jsme prostory
školy Soukromé hudební škole Radka Plháka, každý pátek odpoledne. Školu
navštěvovala asi čtvrtina našich žáků.
 Umožňujeme studentům učitelství absolvování odborné praxe na naší škole.
 Finanční prostředky přidělené naší škole byly maximálně využity dle možností.
 Zlepšilo se pracovní prostředí žáků i učitelů částečnou rekonstrukcí podlah v 1. patře
školy. Proběhla rekonstrukce šaten a školní jídelny. Průběžně se vylepšuje vybavení
školní kuchyně.

Finanční čerpání přidělených prostředků škole za kalendářní období roku 2018 je přehledně
zpracováno v čerpání rozpočtu, který je součástí účetnictví za rok 2018. Čerpání z obecního i
státního rozpočtu je vedeno odděleně a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

V Lichkově 19. 10. 2019

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

