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Výroční zpráva školy
za školní rok

2018/2019

Výroční zpráva byla zpracována podle §10, odst.3, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a podle §7, odst. 1 a
odst. 2vyhlášky MŠMT 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení

Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a mateřská škola Rybník,
okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy:
Rybník 147, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465533413
E-mail: zsrybnik@seznam.cz
Web: www.zsrybnik.cz
IČO: 70983607
REDIZO: 650016467
ID datové schránky: itcmg92 e-podatelna: reditelka@zsrybnik.cz
Pověřenec pro ochranu osob. údajů: ing. Jiří Kment, tel. 604720062
Zařazení do sítě škol: 1.1.2013
Zřizovatel: Obec Rybník , okres Ústí nad Orlicí
Adresa: Rybník 64, 560 02 Česká Třebová
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Miloš Beran – statutární zástupce
Telefon: 465533413, 731412010
Vedoucí učitelka MŠ: Eva Petrážová
Telefon: 465533787,776838244 e-mail: msrybnik@seznam.cz
Vedoucí ŠJ: Jitka Procházková
Tel.: 465533394 e-mail: msjidelnarybnik@seznam.cz

Součásti školského zařízení:
-

Mateřská škola
IZO 107 589 176 kapacita 51 dětí
ZŠ 1.stupeň 1.- 5.ročník 102 642 028 kapacita 50 dětí
Školní družina
IZO 118 930 446 kapacita 25 dětí
Školní jídelna
IZO 102 930 511 kapacita 80 strávníků

Školská rada se sešla 2x ročně ve složení:
Mgr. Iva Holohlavská
Jan Herrman
Dita Vacková

Vzdělávací program: 1.-5. ročník: Naše škola, č.j.:ZŠ/RY/47/2007

Výuka cizích jazyků:
1.ročník – anglický jazyk / 1h týdně
2.ročník AJ
1h / týdně
3.ročník AJ
3h / týdně
5.ročník AJ
3h / týdně

Charakteristika školního roku 2018/2019 :
Škola je dvoutřídní, vyučování probíhalo: společně 1.a 2.ročník /Mgr. I.Holohlavská/ a 3. a 5 ročník
/Mgr. M.Beran/. Na škole pracovalo 1 oddělení školní družiny /vych. A.Koláriková/,
které navštěvovalo 20 dětí.
V tomto školním roce ZŠ neměla 4.ročník, žáci loňského 3.ročníku přestoupili během prázdnin a na začátku září 2019
na ZŠ Habrmanova v České Třebové.
Vzdělávání na základní škole navazuje na předškolní vzdělávání v MŠ a výchovu v rodině;
základní vzdělávání usnadňuje přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče
do povinného systematického vzdělávání na 1. stupni.
Všeobecné zaměření školy podporuje všestranný rozvoj osobnosti všech žáků
a je založeno na poznávání a rozvíjení individuálních potřeb každého žáka v mladším školním
věku. Předností školy je výuka angličtiny už od 1. třídy !
Hlavním cílem je podpořit celkový vývoj dítěte, rozvíjet jeho schopnosti sociální
komunikace, naučit jej spolupráci s okolím.
.
Významnou změnou je podstatná proměna pedag. sboru před šk.rokem 2019/2020.
P.ředitel Mgr. M.Beran odchází do důchodu, na jeho místo nastoupila
k 1.8.2019 vítězka konkurzu na ředitele ZŠ p. Mgr. Hana Hůlková.
P. učitelka Mgr. Andrea Fečková a p.vychovatelka Adéla Koláriková odešly v průběhu
4.čtvrtletí na mateřské dovolené.
Nové spolupracovníky pro další šk. rok vybrala p.ředitelka Mgr.H.Hůlková;
(p.uč. Mgr. E.Petrusová, p.uč. Mgr. A.Pokorná. p.uč. M.Herrmanová, p.vych. G.Černá
a sl..asistentka L.Dvořáková.
Cílem p.ředitelky Mgr. H.Hůlkové je otevření přípravné třídy v novém šk. roce.

Materiální a technické podmínky školy:
Škola sídlí ve staré budově uprostřed obce, k dispozici jsou 3 třídy pro výuku, 2 místnosti
školní družiny a tělocvična. Dvě učebny jsou využívány jako kmenové třídy, ve třetí je
zřízena počítačová učebna a probíhá zde i výuka informatiky a Hv (je zde klavír).
V kmenových učebnách jsou 2 interaktivní tabule. Žáci s učiteli využívají i venkovní
prostory u školy, tj. travnaté a asfaltové hřiště + relaxační prolézačky. Prostor tělocvičny
využívají i další složky v obci, zejm. Sokol a oddíl kopané.
Charakteristika pedagogického sboru: na škole působí 4 pedagogičtí pracovníci,
tj. 75% ženy 25% muži, průměrný věk 45 let. V obou třídách vyučují kvalifikovaní
pedagogové, v oddělení ŠD pracuje kvalifikovaná vychovatelka. Angličtina je zajištěna
p. učitelkou s certifikátempro výuku AJ na 1.stupni.
Na škole pracují kroužky: sportovní hry (pod hlavičkou DDM) a keramika pro děti .
Přehled pracovníků školy:
Třída
Tř. učitel
I.(3.a 5.ročník)
Mgr. Miloš Beran
Mgr.Andrea Fečková
II. (1. a 2.ročník)
Mgr. Iva Holohlavská
Mgr. Andrea Fečková
Školní družina

Adéla Koláriková

5.ročník

Mgr. Andrea Fečková

Předměty
ČJ,TV
M,PŘ,PRV,HV,VV,Pč
ČJ,AJ,M,TV,
ČJ/Čt

Počet hodin
13
14
22
1

Informatika

1

šk.rok 2018/2019

Počet tříd

Počet ročníků

Neúplná ZŠ

2

4

Školní družina Počet oddělení Počet dětí
Celkem
1
20

Z činnosti školní družiny: odpočinková činnost

rekreační a tělovýchovná činnost
přírodovědná činnost
estetická činnost

Počet žáků

Průměrný počet žáků n
třídu
12

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a ukončení docházky na ZŠ Rybník :
V 2019 přišlo k zápisu do 1. třídy celkem 7 dětí; všechny byly přijaty do 1.ročníku ZŠ ;
dodatečně přestoupil Dominik Toman (ze ZŠ Nádražní ul. Česká Třebová).
5.ročník ukončilo 7 žáků a přestoupili do 6. ročníku na jinou školu:
2 žáci na ZŠ Ústecká ul., Česká Třebová (Pavel Vondrouš, Agáta Bártová)) a 5 žáků na ZŠ Habrmanova
ul., Česká Třebová (Sára a Matěj Kargerovi, O.Maštera, J.Vacek, K. Gulyás).

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci šk. roku 2018/2019

Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Snížený stupeň z chování
1.
2.
3.
4.
5.

2
8
7
0
7
24

2
8
7
0
7
24

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

V 1. pololetí prospěli všichni žáci, tj 24, z toho 17 žáků s vyznamenáním.
Ve 2. pololetí navštěvovalo školu 24 žáků,v průběhu 3.čtvrtletí se odstěhovala
žákyně 2.ročníku Amélie Davidová (přestup do ZŠ Luková), všichni žáci prospěli,
z toho 16 žáků prospělo s vyznamenáním .
Z chování nebyly uděleny žádné kázeňské postihy.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ve šk. roce byly evidovány PPP 2 žákyně se SVP (Carol Hermanová v 1.roč.,
3.st. PO a Kateřina Vavřínová ve 2.roč., 3.st. PO). ); žákyně byly vzdělávány v souladu
se závěry a doporučeními PPP v Ústí nad Orlicí a Svitavy.
Vyšetření ve 2. pololetí ve ŠPZ ukončilo poskytování PO v dalším šk. roce pro Carol
Hermanovou.

Spolupráce se zřizovatelem: velmi dobrá, aktuální problémy se řeší neprodleně,
dlouhodobé závazky jsou oboustranně plněny. Vzájemná spolupráce
pokračuje na dobré úrovni i po zvolení nového zastupitelstva obce.

Spolupráce s rodiči: naprostá většina rodičů chápe záměry a potřeby školy, spolupráce je
oboustranně prospěšná.. Všichni zákonní zástupci mají možnost konzultací (kdykoliv) s pracovníky
školy nebo školské rady.
Finanční hospodaření školy: státní dotace i dotace od zřizovatele jsou využívány dle platných
předpisů. Pravidelné kontroly finančního výboru zřizovatele neshledaly žádná zásadní pochybení.

Údaje o aktivitách školy:
Plavecký výcvik – zúčastnili se všechny ročníky ZŠ. Výcvik vedli instruktoři
plavecké školy v České Třebové a zúčastnilo se ho 20 dětí

Lyžařský výcvik – Zúčastnili se zájemci z jednotlivých ročníků, celkem
13 dětí; výcvik vedli instruktoři Lyžařské školy v České Třebové.

Sportovní hry – kroužek při ZŠ, týdenní frekvence 1 h, vedl Mgr. M.Beran,
účastnilo se 13 dětí, zaštiťoval DDM Kamarád, Č.Třebová
Keramický kroužek – při ZŠ vedla Ing. M. Vraná, účastnilo se 8 dětí.
.

Akce pro děti v rámci školy:
Vánoční besídka
Dětský karneval
Pohádkové spaní ve škole
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
Návštěva městské knihovny
Návštěva naučného pořadu Planeta Země
Návštěva kultur. pořadu taneční školy
Návštěva dětského divadel. představení DDM Kamarád
Návštěva akce „Den Země“ a „Světový den zdraví.“
Pro děti, rodiče a seniory: pravidelný „Předškoláček,“ tj. návštěva dětí z MŠ v 1.třídě ZŠ
1x měsíčně
Kulturní vystoupení při vítání občánků
Kulturní vystoupení a výroba dárků pro Besedu s důchodci
Úklid v obci v rámci akce „72 hodin pro místo, kde žiji.“
Den otevřených dveří pro veřejnost.

Záměry školy pro další rok:
Zajistit kvalifikovaného pracovníka po nabytí účinnosti zákona o kvalifikaci pedag
pracovníků (odchází vychovatelka)
-

Nadále měsíčně uskutečňovat projekt „Předškoláček“
Zkvalitňovat výuku AJ od 1.ročníku
Zajistit výuku plavání pro žáky ZŠ
Podle zájmu zorganizovat lyžařskou školičku
Zorganizovat besedy s profesionálním hasičem, s pracovnicí městské knihovny,
se členem mysliveckého sdružení
Podporovat akce Ovoce do škol.
Zapojit se do vybraných společenských akcí v obci (vítání občánků, beseda
s důchodci, adventní koncert, úklid míst v okolí školy apod.)
Umožnit žákům společnou návštěvu zimního stadionu.
Informovat veřejnost o činnosti školy v mediích a vývěskách obce.
Pokusit se aktivitou zvýšit počet žáků školy a umožnit tak návrat k členění na 4 ročníky.

V Rybníku, dne 30.9.2019

Zpracoval: Mgr. Miloš Beran

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:. 11.11.2019
Výroční zpráva byla projednána na školské radě dne: 11.11.2019

