Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2011/2012
Název školy: Základní škola a mateřská škola Rybník, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Rybník 147, 56002 Česká Třebová
Telefon: 465533413
Mobil: 731412010
e-mail: zs.rybnik@worldonline.cz
Zřizovatel školy: Obec Rybník
Ředitel školy: Mgr. Miloš Beran, Lhotka 173, 56002 Česká Třebová
IZO: 650016467

IČO: 70983607

Součásti školského zařízení:

ZŠ 1.stupeň, 1.- 4. ročník
školní družina
mateřská škola
školní jídelna

Kapacita ZŠ: 50 žáků
Kapacita MŠ: 51 dětí
Vzdělávací program:

1. - 4. ročník: ŠVP Naše škola, č.j.: ZŠ/RY/47/2007

Datum zařazení do sítě škol: 1.1.2003
Výuka cizích jazyků:

1.-2. ročník kroužek AJ 1x týdně
3. ročník - anglický jazyk/ 3h týdně
4. ročník - anglický jazyk / 3h týdně

Charakteristika školního roku 2011/2012:
Škola je dvoutřídní, vyučuje se společně 1.+ 3.ročník (Mgr. I.Holohlavská) a 2.+ 4.ročník
(Mgr. M.Beran). Na škole pracuje 1 oddělení školní družiny (p. M.Herrmanová). Plán školy

(Pedagogicko organizační pokyny) byl splněn. Předměty nad úvazek ředitele školy vyučuje
p.vychovatelka M.Herrmanová (VV, Hv, TV, Pč, Prv , Přír., Vl.).
Charakteristika pedag.sboru: 25% muži, 75% ženy, průměrný věk 50 let, v obou třídách
vyučují kvalifikovaní pedag. pracovníci, v oddělení ŠD pracuje kvalifikovaná vychovatelka.
Výuka angličtiny je zajištěna p.učitelkou s certifikátem pro výuku na 1.stupni p.Mgr.
I.Holohlavskou. Na škole pracují kroužky: sportovní hry, keramika, informatika a anglický
jazyk pro 1.-2. ročník.
Třídní učitel

Příjmení,jméno

Předměty

Hodin

I.třída
2.+4. ročník

Mgr. Beran Miloš

ČJ, M

14

II.třída
1.+3.ročník

Mgr. Holohlavská Iva

ČJ,AJ,M,Prv,Tv

22

Vychovatelka ŠD

Herrmanová M.

Hv,Pč,Tv,Prv,Př,Vl,Čj,Vv 11

Spolupráce s ostatními školami v regionu:
ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová,
ZŠ a MŠ Horní Třešňovec + okrsek malotřídních škol sdružených v tomto regionu,
ZŠ Nádražní ul., Česká Třebová – spádová škola pro 5.ročník
Praktická škola Česká Třebová – konzultace/problémové děti
PPP Ústí nad Orlicí – spolupráce při zapojování problémových žáků do výuky
Šk.rok
20011/2012
Neúplná ZŠ

Školní družina
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

2

4

Počet oddělení
1

Z činnosti ŠD: odpočinková činnost

Počet žáků
23

Počet dětí
19

Průměrný počet
žáků na třídu
11,5

rekreační a tělovýchovná činnost
přírodovědná činnost
estetická činnost (Vv, Hv, Pč, literární chvilky….)

Výsledky výchovy a vzdělávání: prospělo 23 žáků v 1. pololetí a 22 ve 2.pololetí , 1 žákyně
klasifikována nedostatečnou z matematiky (3.ročník), žádný žák nebyl klasifikován sníženým
stupněm z chování.
V průběhu školního roku přišla 1 žákyně ze školy ZŠ Felberova, Svitavy (2. ročník).Je zahrnuta
do celkového počtu 23 žáků.
8 žáků 4. ročníku přestoupilo po ukončení ročníku do 5. ročníku na ZŠ Nádražní ul. V České
Třebové.
Výsledky výchovy a vzdělávání:
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Neprospělo

1.
2.
3.
4.
Celkem

5
4
6
8
23

5
4
5
8
8

0
0
1
0
0

Snížený stupeň z
chování
0
0
0
0
0

Aktivity školy: viz příloha:Pedagogicko-organizační pokyny pro šk.rok 2011/2012.
Záměry školy: úspěšně realizovat ŠVP „Naše škola“ ve všech ročnících školy
intenzivně pracovat na plnění Projektu z ESF
pokračovat ve spolupráci se spádovou školou, zejm. s ohledem na
návaznost vzdělávacích programů a sjednocení učebnic (AJ) i metod výuky
zajistit výuku plavání v následujícím školním roce
rozvíjet dále dobrou spolupráci se Školskou radou
Spolupráce se zřizovatelem: velmi dobrá i po změně ve vedení obce po volbách.
Spolupráce s rodiči: dobrá, naprostá většina rodičů chápe záměry a potřeby školy. Všichni
zákonní zástupci dětí mají možnost konzultací (kdykoliv) s pracovníky školy nebo se členy
školské rady.

Finanční hospodaření školy: dotace od zřizovatele i dotace státní jsou využívány dle platných
předpisů. Projekt na čerpání peněz s fondů ESF v rámci akce MŠMT „Peníze školám“ byl
ministerstvem přijat a jeho realizace probíhá v první fázi úspěšně. Záměry projektu jsou
plněny průběžně a jsou rozloženy do roku 2013.

Hodnocení:
Ve šk. roce 2011/2012 se podařilo realizovat závěry z loňské výroční zprávy:
-

uspořádat Den otevřených dveří na ZŠ
informovat veřejnost v lokálních mediích o činnostech školy
zajistit provoz kroužku AJ pro žáky 1. a 2.třídy
umožnit a zajistit výuku plavání pro všechny žáky ZŠ ) v rámci TV
zvýšit odbornou úroveň pedag. pracovníku jejich zapojením do DVPP, s důrazem na
plnění záměrů projektů ESF
zachovat možnost účasti žáků na činnosti všech zájm. kroužků, organizovaných
školou( AJ, keramický, sportovní hry, informatika)

Závěr a úkoly pro šk. rok 20012/2013:
-

znovu uspořádat Den otevřených dveří pro zájemce z řad rodičovské veřejnosti
informovat veřejnost v místních mediích o činnosti školy
splnit podmínky Projektu pro čerpání peněz z ESF , dokončit projekt závěrečnou
Monitorovací zprávou.
zajistit výuku plavání pro žáky ZŠ , podle zájmu také kyžařskou školičku
zorganizovat besedy se členy: mysliveckého sdružení, profesionálním hasičem,
pracovnicí Měst.knihovny v České Třebové, preventistou Policie ČR.
zamezit jakýmkoliv projevům násilí nebo šikany mezi žáky, ctít slušnost a spravedlivé
vystupování
nadále podporovat akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol.“
zapojit se do vybraných společenských akcí v obci (vítání občánků, setkání s důchodci,
adventní koncert aj.).
umožnit žákům školy návštěvu zimního stadionu – bruslení v době vyučování.
pokusit se zvýšit počet žáků v jednotlivých ročnících, který dramaticky poklesl (z
důvodu stěhování a změny dopravní obslužnosti autobusového spojení s Českou
Třebovou)

Vypracoval: Mgr. Miloš Beran
V Rybníku, dne 7.září 2012

