|

Základní škola
Zeleneč

Školní rok
2011/2012

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ
Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
příspěvková organizace
71004637
102438269
600052222
ředitel:Mgr. Jana Malá
tel.:281865059
fax:281865856
e-mail:zs-zelenec@quick.cz
www:zszelenec.cz
Obec Zeleneč
Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
tel.:281925192
fax:
e-mail: obec.zelenec@volny.cz
kapacita
…
330 žáků
120 žáků
…
…

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola

Počet dětí/žáků
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

10
4
4

228
75
120
x
x

22,8
18,75
30

19
12,5
30
x
x

x
x

Komentář:

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny

Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení

Dílny a pozemky

Žákovský nábytek

11 učeben, 2 herny ( třídy ), 2 odborné
učebny – PC učebna a kuchyňka
( ŠDC), 3 učebny pro školní družinu ,
samostatná učebna v přízemí školy, která
slouží jako ranní a dojezdová
V termínu duben 2012 byla otevřena nová
část budovy Kasalova 467se dvěma
učebnami a šatnou, která sloužila v květnu a
červnu jako prostor pro půlení tříd,
organizaci okresních kol olympiád a
projektové dny. V budoucnu zde budou první
třídy.
Školní družina v tomto školním roce neměla
své prostory kromě oddělení D, které
zároveň slouží jako ranní a dojezdové.
Počítačová učebna, 2 učebny s interaktivní
tabulí ,cvičná kuchyňka spojená s učebnou
zahrada, víceúčelové hřiště u staré budovy
Škola má víceúčelový sál, který slouží jako
tělocvična pro školní výuku a v odpoledních
hodinách je využíván kroužky, z důvodu
nedostatku místa pro MŠ má ale možnost
využívat pouze polovinu tohoto prostoru.
Celkově má škola nedostatek prostoru pro
tělesnou výchovu. Z tohoto důvodu škola
pronajímá k výuce tenisovou halu. Žáci 2.
tříd absolvovali v tomto školním roce
plaveckou výuku v bazénu v Čelákovicích a
žáci 8. A 9. ročníku dojíždí na základní kurz
golfu do Mstětic.
Cvičná kuchyňka pro výuku pracovních
činností, část zahrady náležící objektu
Kasalova 454. Keramická pec umístěná ve
sklepě Kasalova 454, přístup pouze pro
pověřené vyučující.
1.třídy byly vybaveny novým nábytkem,ve
všech třídách jsou skříně ve zdi, všechny
kmenové třídy mají počítače připojené

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

k internetu a vybavené základními
výukovými programy.Oddělení školní
družiny byly vybaveny novým nábytkem..
Nábytek byl obměněn tak, že v žádné
z učeben již není nábytek používaný ve staré
budově Školní 2.
škola obměnila učební pomůcky na český
jazyk a matematiku na 1. stupni, dokoupila
potřebné pomůcky pro nárůst žáků a
s pomocí sdružení rodičů nakoupila nové
pomůcky pro výuku na 2. stupni matematiku
a předměty 2. stupně
Oddělení školní družiny byly dovybaveny
novými hrami a pomůckami pro relaxaci
žáků z peněz OSRAP, vzhledem
k nedostatku místa ale nebylo možno
nakoupit nové herní systémy, které jsme měli
v plánu.
Do tělocvičny byly zakoupeny nové speciální
míče, hrazdičky a kompresor pro nafukování
míčů.
Učební texty se postupně doplňují,
s nárůstem žáků se dokupují převážně stejné
tituly, změna byla provedena v anglickém
jazyce ( Fraus) a dokončení změny v českém
jazyce ( Nová škola). Na druhém stupni není
vyřešen problém dějepisu a zeměpisu, bude
se řešit v následujícím školním roce ( atlasy,
změna nakladatelství)
Škola má kabinet pro výtvarnou výchovu a
školní družinu. K uskladnění pomůcek slouží
1 kabinet v 1. patře Kasalova 454, 1 kabinet
v Kasalova 467 a prostory ve sklepě.
Počítačová učebna byla již popsána dříve .
Ve škole je 1 funkční meotar, 1 elektronické
varhany z předešlého období ,1 nové
elektronické varhany se stojanem, 2
interaktivní tabule a 25 PC stanic, které jsou
zapojeny do 2 okruhů sítě – 1 pro žáky, 1 pro
vyučující.Škola zakoupila nový
dataprojektor, kterým lze promítat ve 3D a
plátno, instalovala také nové plátno do
učebny B5, kde je již stávající diaprojektor
používán.
Všechny PC stanice jsou připojeny
k internetu a také k tiskárnám. V učebně A9
je SMART BOARD s PC stanicí, v učebně
B1 ACTIVBOARD napojený na nový
notebook, který mají k dispozici vyučující ve
sborovně.

Celý systém byl vybudován díky dotaci OÚ
Zeleneč a zčásti díky darům rodičů
( tiskárny.)
Investiční rozvoj

V tomto školním roce získala škola prostory
v nové části budovy, kde plánuje pro nový
školní rok umístit třídy 1.A,1.B. Tato část má
samostatný vchod , dvě šatny a vestibul. Žáci
těchto prvních tříd se tedy budou setkávat se
staršími spolužáky pouze na chodbách
Kasalova 467.

Komentář: Přístavbou se nepodařilo vyřešit problém školní družiny, která nebude mít ani
v budoucnu své prostory. Nedaří se ani vyřešit problém tělocvičny, která je nevyhovující,
více početné třídy nižších ročníků je třeba půlit tak, aby mohla tělesná výchova probíhat.
Největším problémem ale v posledním roce je organizace stravování žáků ve školní jídelně.
Pro příští školní rok je třeba vytvořit systém postupného odcházení na obědy tak, aby se
netvořily neúnosné fronty a žáci se v klidu najedli.
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření
Kontakt

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01

Základní škola

b) dobíhající soustava
Kód
Obor vzdělání

16.10.2005
3
Mgr. Eva Sobotová - sobotae@seznam.cz

10.5.2009
OSRAP – pomoc při organizování školních
akcí, pomoc v oblasti finanční
PetraMoravečková
petramoraveckova@flair.cz

Poznámky

Zařazené třídy

RVP

1.,2.,3.,4.,5.,
6.,7.,8.,9.

Kód oborů podle dřívějších

Zařazené třídy

79-01-C/001
79-01-B/001

předpisů
nebyl přidělen
nebyl přidělen

Základní škola
Pomocná škola

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Rozšířené vyučování:
č.j. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy)
č.j. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy)
č.j. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a
přírodovědných předmětů)
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy)
č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků)
č.j. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní
techniky)

Zařazené třídy
x
x
x
x
x

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

25,3
18,9
3,6
2,8

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
100
100
0
75

Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
1
1
1

Úvazek
1,0
0,4
0,4
1,0

Funkce
školník
uklizeč
uklizečka
uklizečka

Stupeň vzdělání
SO
SO
SO
ÚSO

4.1. Zápis do prvních tříd
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

3

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let (nástup školní rok 2011/2012
po odkladu)
13
12

71

Komentář
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

6
0
0

0
0
0

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

b) na střední školy přijato z 9.ročníku :
Druh střední školy
Škola zřizovaná krajem
Gymnázia
SOŠ s technickým
zaměřením
SOŠ s ekonomickým
zaměřením
Ostatní SOŠ
SOU s technickým
zaměřením
SOU s ekonomickým
zaměřením
Ostatní SOU
Neumístění
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o integrovaných žácích:

0
6

Škola zřizovaná soukromým
subjektem
0
0

3

0

1
1

1
0

0

0

1
0

0
0

Druh postižení :
Mentální retardace
SPU
Poruchy sluchu
Autismus
ADHD
Kombinované vady
MR:
Komentář - žákyně je vzdělávána podle osnov ZŠ
praktické,od druhého pololetí byla výuka převedena
na individuální vzdělávání spolu s asistentkou, má
speciální učebnice i učební pomůcky,
třídní učitelka spolu s výchovnou poradkyní a SPC
Brandýs nad Labem zpracovala pro celý školní rok
individuální plány .
SPU – žáci dochází 1x týdně na logopedii org.
školou a 1x týdně na nápravy poruch učení také org.
školou
PS – učebna 1.C byla speciálně vybavena pro
možnost vzdělávání žáka, ve třídě je snížený počet
žáků na max.20.
Všechny integrované děti jsou pravidelně
navštěvovány jejich garanty ze SPC a práce s nimi
je takto koordinována.
KV – žákyně má zapůjčen a zakoupen nábytek
potřebný ke správnému sezení, je jí k dispozici
asistentka pedagoga a má pro ni upravené učební
pomůcky ( zraková vada ).
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

vzdělávání mimořádně nadaných žáků

školní řád, klasifikační řád

Ročník
2.,
3.,4.,5.
1.,4..
6.
4.,5.,6.
.3.

Počet žáků
2
6
2
1
6
1

rozvrh hodin podle osnov
8,00 – max. 12,35- 1. stupeň
2. stupeň – do 13,30.
4. a 5. ročník má 1x týdně
odpolední vyučování do 14,30
SPU – 18 žáků na základě
vyšetření OPPP má právo na
zohlednění obtíží a speciální
podmínky v rámci integrace,
dalších 11 žákům je věnována
zvýšená pozornost na úrovni
zohlednění obtíží
V 1. Až 3.ročníku škola
vzdělává v předmětu
matematika 4 žáky
mimořádně nadané ( používá
ŠVP pro vyšší ročník).
viz příloha

informační systém vůči žákům a rodičům
činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC

prevence sociálně-patologických jevů

klima školy

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům
výuky a k činnostem

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a
identity žáků

internetové stránky, třídní
schůzky, společné akce,
individuální pohovory
spolupráce s OPPP
Středočeského kraje
v Praze 9, spolupráce s SPC
Brandýs nad Labem,
spolupráce s SPC Ječná, Praha
2
Koordinátorka připravuje 2x
v roce tematické akce ( kino
Blaník, návštěva lékaře)
Proběhl program prevence
šikany a sociálně
patologických jevů ve
spolupráci s agenturou ACET
ČR, o.s. pro žáky 3. – 9.
ročníku.
Škola se snaží o příjemné a
kulturní klima ( prostředí si
tvoří v převážné většině žáci
sami, pedagogové je
usměrňují)
individuální pohovory s rodiči
problémových žáků,
doporučení na vyšetření do
OPPP

Škola od tohoto školního roku
řeší problém nedostatečných
prostor pro školní družinu, pro
dělené třídy i pro projektové
vyučování. Ani na druhém
stupni nemá odborné učebny.
Vzhledem k tomu, že v jejích
prostorách funguje i
odpolední zájmová činnost
( ZUŠ Čelákovice, EMPIRIE,
ENGLISH CLUB, školní
kroužky), je budova
intenzivně využívána od 6,30
do večerních hodin.
Třídy jsou vhodně vyzdobeny
podnětnými obrazy a pracemi
žáků, žáci vytváří vlastní

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

projekty, které prezentují
ostatním spolužákům na
projektových dnech a na
nástěnkách školy.
Všechny pomůcky jsou
k dispozici jak vyučujícím,
tak žákům, zodpovědnost za
jejich stav má vždy pedagog
pověřený jejich správou.Ve
sborovnách jsou volně
přístupné informace k těmto
pomůckám.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2011/2012
Všichni pedagogové absolvovali kurz práce na PC – EXCEL, WORD,POWERPOINT
Všichni učitelé absolvovali kurz Integrace žáků s PAS do běžné základní školy
1 učitelka studuje 1. ročník doplňujícího studia pro vychovatele ve školní družině
1 učitelka dokončila doplňující studium pro vychovatele ve školní družině
1 učitelka studuje 2. ročník rozšiřujícího studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ na ČVUT
1 učitelka dokončila speciální studium pro školní koordinátory EVVO
3 učitelky absolvovala kurz Možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního
vzdělávání na ZŠ
1 učitelka absolvovala kurz Kdy je učení efektivní
1 osobní asistentka absolvovala kurz Výchova a vzdělávání dětí s autismem
1 učitelka absolvovala kurz Dyslexie a dysortografie prakticky
1 učitelka absolvovala kurz Žáci s ADHD syndromem a s SPU na základních školách
běžného typu
3 učitelky se zúčastnily exkurze CHKO Blaník jako didaktický prostor
4 učitelky se zúčastnily semináře Digitální fotografie pro potřeby učitele
1 učitelka absolvovala vzdělávací program Levák a jeho svět
2 učitelky absolvovaly seminář Vzdělávání pro udržitelný rozvoj
2 učitelky se zúčastnily vzdělávací akce Alternativní formy práce se třídou a skupinou
1 učitelka absolvovala kurz Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny
1 učitelka absolvovala kurz Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na
základní škole
2 učitelky absolvovaly seminář Praktické úlohy z mikrobiologie
1 učitelka se zúčastnila exkurze Krajina středního Polabí jako didaktický prostor
2 učitelky absolvovaly seminář Výroba z přírodních materiálů

1 učitelka se zúčastnila exkurze Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu
1 učitelka absolvovala seminář Statistické zpracování dat na PC
1 učitelka absolvovala seminář Co je ekologické nemůže být ekonomické?
1 učitelka absolvovala seminář Matematika a environmentální výchova
1 učitelka absolvovala seminář Horská smrčina jako didaktický prostor
1 učitelka absolvovala seminář Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS
1 učitelka absolvovala seminář Metody vyučování čtení
7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních
aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů
Pedagogická fakulta UK Praha – projekt
vzdělávání pedagogů ALMA MATER
STUDIORUM
Účast na projektu
Národní galerie Praha – pravidelné pořady pro
třídy
Hasičský sbor Brandýs nad Labem – program
Hasík pro 2. třídy a 6. třídy
Záchranná služba Praha
Planetárium Praha
Kulturní dům Horní Počernice
GONG Praha 9
Hvězdárna Praha
MERLIN
KONIKLEC
GOLF Academy Mstětice
ACET ČR
Významné akce školy
Pasování prvňáčků – akce OSRAP
Drakiáda
Ples ZŠ Zeleneč – organizuje OSRAP
LVVZ Albrechtice
Zájezd do Anglie
Den s Afrikou
Zelenečská olympiáda
Den deskových her (OSRAP)
Běh pro zdraví (OSRAP)
Den dětí (OSRAP)
Sportovní a turistické kurzy
Školy v přírodě
Golfový turnaj ZELENEC OPEN 2
Projektové dny : Téma roku tradice a my:
Štrůdlování
Vánoční zpívání a jarmark
Masopust
Vynášení Morany
Soutěž o nejkrásnější kraslici
Staročeské máje
Akademie

Akce k prevenci sociálně patologických
jevů

Projekt prevence šikany a sociálně
patologických jevů ve spolupráci s ACET
ČR,o.s. pro 3. – 9. třídy

Akce k environmentální výchově

spolupráce s ekologickým sdružením
středočeského kraje
MERLIN, KONIKLEC – projektové dny
věnované domácí ekologii a ochraně divoce
žijících zvířat

RECYKLOHRANÍ – sběr elektroodpadu

7.2 Účast žáků školy v soutěžích školních a okresních kol
Soutěž
Počet žáků, kteří se
Ze kterých tříd
zúčastnili
Matematický klokan 186
2. – 8.
Pythagoriáda
78
5. – 8.
Matematická
Z5 - 11
5. třída
olympiáda
Z6 – 3
6. třída
Z8 - 2
8. třída
Biologická
20
6.a 7. třída
olympiáda
10
8. – 9. třída
Astronomická
2
5.
olympiáda
Olympiáda v AJ
Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž poznej svého Prittele
Soutěž mladých
modelářů
Soutěž studentů v IT
schopnostech

3

Družstvo 8. třídy

Umístění v okresní
soutěži
3x3. místo
5., 17.,42.
14. a 19. místo
5. a 7. místo
10. a 17. místo
Krajské kolo –
2.,4.,9.místo
Celostátní kolo – 9.,
14.místo

11. místo v Praze a
Středočeském kraji

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
.
M´c Donald´s cup ve fotbale – 4. místo v okresním kole kategorii starších žáků
Preventan cup ve vybíjené – okresní kolo – dívky – 4. místo
Chlapci – 5. místo
DSMC – dopravní soutěž – okresní kolo – 4. ročníky
Mezinárodní soutěž testování žáků 4. ročníků – Taktik výzva – M.Čumpelík – 9. místo

Celkový počet soutěží ve školním roce:
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili:

7.4. Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníků
Žáci 5. A 9. třídy se účastnili povinného testování organizovaného ČŠI. Výsledky lze
porovnat pro názornost v grafické podobě, kdy jednotlivé barvy vyjadřují, jaké procento škol
se v jednotlivém rozmezí pohybovalo.
Pro naši školu je důležité si uvědomit, že výuka anglického jazyka a matematiky má ještě
poměrně velké mezery ve srovnání s ostatními školami.

Český jazyk 5. ročník

Hodnocení školy : 76,49%

Celkové
hodnocení

Matematika 5. ročník
Celkové hodnocení

Hodnocení školy : 66,07 %

Anglický jazyk
5. ročník

Hodnocení školy :58,07 %

Celkové hodnocení

Český jazyk – 9. Ročník
Celkové hodnocení

Hodnocení školy : 76,60%

Matematika – 9. Ročník

Hodnocení školy : 49,52%

Celkové hodnocení

Anglický jazyk – 9. ročník
Celkové hodnocení

Hodnocení školy : 52,17%

7.5. Mimoškolní aktivity žáků
V tomto školním roce na naší škole pracovaly následující kroužky :
Vedoucími kroužků byli kromě vyučujících i rodiče žáků a externí spolupracovníci.

Placené kroužky

KONEČNÝ SEZNAM KROUŽKŮ

Název

lektor

Pro
koho

den

hodina

kde

Tuláček V

Listopadová,
Pařízková,
Kánská

3. – 5.

1. pátek
v měsíci

Po 13. hod.

výlet

Tuláček M

Duchková,
Veselá

2.

2. pátek
v měsíci

Po 13. hod.

výlet

MA-KRE-LA

Kafková

5. – 9.

pondělí

14,00-15,30

A7

Matematika
vážně nevážně

Sobotová

4.-9.

Pátek

14-15

A4

Příprava na
přijímací zkoušky
z ČJ
Výtvarná dílna

Kafková

9.

Čtvrtek

14.00-14,45

A9

Sobotová

všichni

čtvrtek

18,30-19,30

A9

Modelářský
kroužek
Náboženství

Khol

všichni

čtvrtek

18,30-19,30

A4

Firbas

1. – 5.

středa

14,00 –
14,45

A5

Přírodovědný
kroužek
Astronomický
kroužek

Schmidtová

všichni

Pátek

14,00 –
14,45

A9

Pecková

4. – 8.

1.pátek v
měsíci

Od 18,30

X

Příprava na
gymnázium

Schmidtová,
Malá

5.

úterý

13,00-13,45

A7

Školní parlament

Hladišová,
Kánská
Matoušková

všichni

Po
svolání
Lichý
čtvrtek

Malý záchranář

Bursíková

1. – 4.

Nápravy poruch
učení
Florbal

Šimáková
V. Kocůrek

Angličtina –
doučování

Moderní
gymnastika a
taneční průprava
MY SE ŠKOLY
NEBOJÍME

D.Charvátová,
Z. Malá

Šimáková,
Listopadová

1. – 3.

X
13-14

A4

1. středu
v měsíci

16-17

A8

2. -4.

Úterý
čtvrtek

12-12,45
13-13,45

A5
A8

3. – 5.
třída
6. – 9.
třída
-1. – 4.

úterý

19-20

Tenisová
hala

úterý

13,45 –
14,45

Tělocvična

-1

čtvrtek

14 – 15 od
prosince

A8
A6

20-21

SUPER
ENGLISH CLUB

Lillardovi

1. – 9.

pondělí
středa

13-14

A4

Správné držení a
vnímání vlastního
těla
Práce na PC

A. Mikulová

1. – 2.
3. – 5.

Úterý
Čtvrtek
(možno i
jiný den)

14-15

X

M. Polák

1. – 9.

Pondělí
středa

15,30 –
16,30

PCuč

Logopedie a
náprava poruch
učení
Hudební klub –
sbor a flétna

E. Hrazděrová

1. – 4.

Pondělí
středa

V průběhu
vyučování

ŠDD

A. Stanková

-1 – 2.
třída
3. – 9.
třída

pátek

14-15

A2

čtvrtek

17 -18

A2

7.6.Výjezdy žáků na školy v přírodě a odborné kurzy:
Žáci 1.A, 1.B, 2.A ročníku vyjeli na školu v přírodě.
Žáci 3.A a 3. B ročníku se zúčastnili zimního sportovního kurzu v Albrechticích.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili turistického kurzu.
Žáci 6.a 7. ročníku se zúčastnili vodáckého kurzu Vltava 2011.
Žáci 2. stupně se zúčastnili LVVZ v Albrechticích.
Žáci 8. ročníku vyjeli na sportovně – turistický kurz.
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost v tomto školním roce nebyla na naší škole prováděna.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok. Viz příloha – bilance, rozvaha, rozbor hospodaření.
10. Příloha : Souhlas s obsahem:
Příjmení hůlkovým písmem

Podpis

