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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Základní informace o škole
Název školy
Adresa školy
Telefon
E-mail
Zřizovatel
Sdružené subjekty

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
465 321 582
jirina.kosova@hornitresnovec.cz
Obec Horní Třešňovec
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Mgr. Jiřina Kosová

Ředitelka školy

1.2 Vzdělávací programy
ZŠ
1 – 5. ročník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro
život, ne pro školu, č. j. 169/2013/RE

MŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kdo si hraje,
nezlobí

1.3 Rozdělení žáků do tříd
Základní škola: 29 žáků
I. třída: 1. a 3. ročník, třídní učitelka Mgr. Jana Bartoňová
II. třída: 2., 4. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Jiřina Kosová
Ročník
Chlapci
Dívky
Celkem

1.
3
3
6

2.
3
1
4

3.
5
4
9

4.
2
3
5

5.
2
3
5

Mateřská škola
1 oddělení: 24 dětí.
Vedoucí učitelka Hana Strnadová, učitelka Jaroslava Havlíčková.
Školní družina
1 oddělení: 25 dětí, vychovatelka Iveta Vávrová

1.4 Školská rada
V prosinci 2014 se konaly volby do školské rady.
Složení nové školské rady:
- za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Bartoňová
- za zástupce z řad rodičů: Mgr. Ludmila Jirásková
- za obec: Pavel Dušek
Ustavující schůze se konala 20. 1. 2015.
1.5 Materiálně technické zabezpečení
V průběhu hlavních prázdnin bylo dokončeno zateplení budovy a omítka na celé škole, byl
umístěn nový státní znak a tabule označující školu.
Základní škola:
Byly 3 notebooky pro potřeby žáků, kopírka do ředitelny, skříň do I. třídy, mobil.
Mateřská škola:
MŠ byla vybavena množstvím nových pomůcek, soubory obrazů a hrami z dotace na
logopedii. O hlavních prázdninách byl do ložnice MŠ zakoupen nový nábytek a položen nový
koberec.
Školní jídelna:
Byla zakoupena nerezová rychlovarná konvice a pánev.

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Jméno a příjmení
Mgr. Jiřina Kosová
Mgr. Jana Bartoňová
Iveta Vávrová

Kvalifikace
VŠ
VŠ

Jaroslava Havlíčková

SŠ kvalif.
nekvalif.
SŠ-kvalif.

Hana Strnadová

SŠ-kvalif.

Pracovní zařazení
ředitelka školy
učitelka ZŠ

Úvazek
1
1

Zdeňka Jirásková

vychovatelka ŠD
učitelka ZŠ
učitelka MŠ
vychovatelka ŠD
vedoucí učitelka MŠ
vychovatelka ŠD
školnice

0,241
0,682
0,811
0,14
0,811
0,14
1

Adéla Hejkrlíková

vedoucí ŠJ, uklízečka

1

Marcela Hluchá

kuchařka

1

3. ZÁPIS DO MŠ A ZŠ
Mateřská škola
Bylo vydáno jedno rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku
2014/2015.
Bylo vydáno 10 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2015.
Základní škola
Byla vydána 3 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016. Byl
udělen 1 odklad školní docházky. Do 1. ročníku nastoupí 1. 9. 2015 2 žáci.

4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
4.1 Výchovně vzdělávací práce
K výchovně vzdělávací práci přistupují všichni pedagogičtí pracovníci zodpovědně,
věnují dětem veškerou péči, využívají dostupné pomůcky a didaktickou techniku.
Spolupracují navzájem tak, aby na sebe učivo v jednotlivých předmětech navazovalo, aby
zohlednili potřeby a možnosti žáků a naplnili cíle školního vzdělávacího programu. Pracují
s dětmi i v době mimo vyučování, připravují je na soutěže, vedou zájmové kroužky.
Učitelka Iveta Vávrová zahájila dálkového studium na Pedagogické fakultě
v Olomouci, aby získala kvalifikaci pro učitelství na 1. stupni ZŠ.
4.2 Plnění plánu práce
Úkoly stanovené v plánu práce na školní rok 2014/2015 se podařilo splnit, včetně jejich
zhodnocení a kontroly – z nich se bude vycházet při stanovení plánů na nový školní rok.
4.3 Výuka cizích jazyků
Ve škole byl vyučován anglický jazyk (ve 3., 4. a 5. ročníku).
4.4 Výsledky výchovy a vzdělávání
Školu navštěvovalo
Prospělo
Snížený stupeň z chování
Vyznamenání
Neomluvených hodin
Kárná opatření

29 žáků
29 žáků
0 žáků
25 žáků (z toho 18 žáků mělo průměrnou známku 1)
0
1 důtka ředitele školy (za časté zapomínání)
1 důtka třídního učitele (za časté zapomínání)
3 napomenutí třídního učitele (za časté zapomínání)
Pochvaly
1 pochvala třídního učitele za vzorný přístup k plnění
školních povinností
5 pochvaly třídního učitele (za reprezentaci školy)
Ze školy odchází 5 žáků 5. ročníku do 6. ročníku na ZŠ Al. Jiráska do Lanškrouna.

4.5 Zájmová činnost
Škola pořádala pro žáky tyto kroužky:
- Sportovní kroužek (16 žáků) – v rámci ŠD: vedoucí I. Vávrová
- Anglický jazyk pro předškolní děti z MŠ (6 dětí): vedoucí I. Vávrová
- Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník ZŠ (10 žáků): vedoucí I. Vávrová
- Hra na zobcovou flétnu pro děti z MŠ a ZŠ (3 děti): vedoucí Jaroslava Havlíčková
- Přírodovědný kroužek (11 žáků): vedoucí Mgr. Jana Bartoňová
- Výtvarný kroužek (6 žáků): vedoucí Mgr. Jiřina Kosová

5. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevenci sociálně patologických jevů má na starosti ředitelka školy Mgr. Jiřina Kosová. Ve
škole je vypracován minimální preventivní program, který byl k 15. 8. 2013 nově
aktualizován a vychází
- z Metodického pokynu č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci soc. patologických
jevů u dětí, žáků a studentů,
- dále z Metodického doporučení č.j. 21291/2010-28, k primární prevenci rizikového
chování u dětí, žáků a studentů,
- z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2013 – 2018,
- z Metodického pokynu MŠMT, č.j. 22294/2013-1, k řešení šikanování ve školách a
školských zařízeních.
Minimální preventivní program byl zhodnocen, je plněn, škola zabezpečuje ve značné
míře účelné trávení volného času žáků v zájmových kroužcích, vede žáky k prevenci před
patologickými jevy v rámci vyučování všech předmětů i ve školní družině.

6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Ve školním roce 2014/2015 se učitelky MŠ vzdělávaly především na kurzech
logopedické prevence – 8 modulů (dotace), ředitelka a učitelky ZŠ absolvovaly školení na
práci s tablety (dotace) a dále byly u vzdělávacích seminářů upřednostňovány ty, které
rozvíjejí a prohlubují znalosti učitelů v předmětech, které vyučují.
Ředitelka školy se zúčastňovala především seminářů k prohlubování znalostí v oblasti
práva a řízení školy.
Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích
Jméno a příjmení
Mgr. Jiřina Kosová

Název vzdělávacího semináře
iSET – modul školního testování
Školení v oblasti veřejných zakázek
Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních – Minimální standard

bezpečnosti
Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP
Iveta Vávrová
Angličtina pro nejmenší
Výuka angličtiny ve věkově smíšených skupinách
Mgr. Jana Bartoňová Čtenářský deník – ano či ne?
Vlastivěda - tematické vyučování a projekty
Jaroslava Havlíčková Umění relaxace a zvládání stresů
Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství
Hana Strnadová
Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství

7. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
7.1 Přehled akcí školy podle měsíců
Září

- slavnostní zahájení školního roku
- společná schůzka rodičů ZŠ
- schůzka rodičů MŠ
- zahájení plaveckého výcviku dětí MŠ a žáků ZŠ
- ZŠ Světový den první pomoci – Lanškroun
- ZŠ návštěva výstavy v muzeu Lanškroun (Arabela se vrací)
Říjen
- ZŠ beseda o třídění odpadů
- ZŠ a MŠ divadlo Šumperk (O pejskovi a kočičce)
Listopad - Slavnost světla, lampionový průvod
- 3. roč. ZŠ exkurze Pardubice (Krajský úřad)
- ZŠ konzultační hodiny pro rodiče
- ZŠ a MŠ divadlo ve škole (Jak si ježek Ferda hledal domeček na zimu)
- ZŠ kino Lanškroun (Tři bratři)
Prosinec - ZŠ 1. ročník: Slavnost Slabikáře
- MŠ i ZŠ Vánoční besídka
- ZŠ soutěž Talent
Leden
-MŠ a ZŠ divadlo ve škole (Vodník a mlynář)
Únor
- zápis do 1. třídy
- MŠ a ZŠ divadlo ve škole (Jak šlo kotě Tlapka k zápisu)
- ZŠ i MŠ maškarní karneval
- MŠ a ZŠ koncert ve škole (W. A. Mozart)
Březen
- ZŠ loutkové divadlo v Horní Čermné (Začarovaná pohádka)
- MŠ divadlo Lanškroun (Křemílek a Vochomůrka)
- ZŠ Noc s Andersenem
- ZŠ pobyt v Oucmanicích
Duben
- ZŠ třídní schůzky
- MŠ výlet do Oucmanic

Květen

Červen

- MŠ divadlo v Dolním Třešňovci (etická výchova)
- MŠ i ZŠ divadlo ve škole (O zlatém kuřátku)
- ZŠ projekt Den Země
- ZŠ kino Lanškroun (Zvonilka)
- ZŠ beseda v knihovně Lanškroun
- MŠ i ZŠ besídka pro maminky
- MŠ a ZŠ divadlo ve škole (O lakomé tetce)
- účast žáků ZŠ na přírodovědné soutěži v České Třebové
- ZŠ 4. a 5. ročník: dopravní hřiště Lanškroun
- ZŠ atletické přebory Lanškroun
- výlet MŠ: Mariánská hora
- recitační soutěž Třešňovecká básnička
- výlet ZŠ: Planetárium Brno
- focení MŠ i ZŠ
- sportovní den v Horním Třešňovci
- ZŠ loučení se školou
- ZŠ i MŠ (starší) taneční vystoupení v Lanškrouně (DEJA-VU)
- ZŠ a MŠ divadlo ve škole (Zvířátka ze ZOO se chystají na prázdniny)

7.2 Reprezentace školy – účast žáků v soutěžích
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Soutěž pořádaná DDM v Lanškrouně
- únor 2015: Kateřina Dušková (1. třída) 1. Místo – téma Barvy duhy
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Třešňovecká básnička 10. ročník: 2 málotřídní školy (Horní Třešňovec, Ostrov)
Účast: 4 žáci naší školy.
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
- poznávání přírodnin Lanškroun: 1. místo Michaela Šlesingrová (5. třída)
- regionální kolo poznávací soutěže v České Třebové: účast 8 žáků
Nejlepší umístění: L. Šilarová (4.) 6. místo
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Přespolní běh: účast 7 žáků školy a školky. Žaneta Dušková (MŠ) 2. místo.
Atletické přebory Lanškroun: účast 12 žáků školy, 5 medailí:
Ema Junková, Jiří Jehlička. Lucie Šilarová, Jakub Sedlák.

7.3 Sběr
Sběr pomerančové kůry: celoročně.
7.4 Ekologická výchova
Od dubna 2009 se škola zapojuje do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ,
pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto
programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim
odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných
v prostorách školy.
Za rok 2014 odevzdali žáci do zpětného odběru celkem 288 kg elektrozařízení.
7.5 Srovnávací testy Kalibro
Ve školním roce 2014/2015 se zapojili žáci 3. a 5. ročníku do celostátních testů KALIBRO.
3 ročník:
Předmět
Matematika
Český jazyk
Prvouka

Úspěšnost (ve srovnání s celostátním průměrem)
53,7 (6. desetina tříd)
61,4 (9. desetina tříd)
52,5 (9. desetina tříd)

5 ročník
Předmět
Úspěšnost ve srovnání s celostátním průměrem
Matematika
63,8 (3. desetina tříd)
Český jazyk
70,3 (4. desetina tříd)
Přírodovědný základ
71,0 (5. desetina tříd)

8. INSPEKČNÍ ČINNOST
V tomto školním roce neproběhla ve škole žádní inspekce.

9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se zapojila do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2015. Projektem nazvaným „Brousek pro náš jazýček II“.
V rámci tohoto projektu získala účelovou dotaci ve výši 20 000,- Kč. Finanční prostředky
budou vyčerpány do konce kalendářního roku 2015.

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Nikdo ze zaměstnanců školy není zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola se jako partner Národního institutu pro další vzdělávání zapojila do projektu
„Informační centra digitálního vzdělávání“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a získala dotaci na nákup mobilních zařízení (3 kusy tabletů a
kancelářský SW) a k proškolení učitelů v práci s novými zařízeními v celkové výši 89 360,Kč.

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole není odborová organizace.
Škola spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Ústí nad Orlicí, dále s místními složkami (Sokol, Hasiči, Svaz žen), a to především při
konání zájmových mimoškolních akcí.

PŘÍLOHY
Čerpání rozpočtu rok 2014

