Základní škola Skuteč, Smetanova 304
Tel.: 0454 / 350 292

e-mail: zs.smetanovask@tiscali.cz

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Charakteristika školy
Počet ţáků k 28.6.2002:
Průměrná naplněnost tříd :
Počet pedagog. pracovníků:
Odborné učebny:
Součásti školy:

366 v 17 třídách (I.st. 10 tříd, II.st. 7 tříd), z toho
179 dívek
I.st. 22,8 ţáka, II.st. 19,7 ţáka
27, z toho 3 vychovatelky
chemie – fyzika, výpočetní technika, školní
kuchyň
školní druţina (3 oddělení), školní knihovna

Tento školní rok byl ve znamení velkých změn. Bylo jmenováno po konkurzním řízení nové vedení školy, došlo i k významným personálním změnám
mezi zaměstnanci školy (získali jsme několik nových pedagogických pracovníků
i nového školníka). Nástup nových lidí s sebou přináší i nové úkoly a pohledy na
práci ve škole, nové priority. Jako hlavní byly na poli vých. vzděl. procesu
stanoveny tyto úkoly:
- vytváření kvalitního vztahu zaloţeného na důvěře a vzájemné úcty mezi učitelem a ţákem, mezi rodiči a školou
- kvalitní a efektivní výuka zaloţená na osobní odpovědnosti kaţdého pedagoga za výsledky své práce
- hledání a pouţívání nových metod a forem práce
- intenzivní samovzdělávání pedagogických pracovníků
- takové hodnocení ţáka, které nejen konstatuje, ale také motivuje k další práci
- všestranný rozvoj ţáka
- vedení ţáků k samostatnosti
- nenásilné vytváření pocitu vlastenectví a hrdosti na svou zem v ţácích, rozvíjení úcty k symbolům státnosti a k státním a význačným osobnostem
- důsledné uplatňování individuálního přístupu k ţákům
Od těchto stěţejních úkolů se odvíjejí další úkoly a plány.
K významným změnám, které byly provedeny v tomto školním roce, patří
zrušení tzv. vnitřní diferenciace ţáků v 6. – 9. ročníku. Výsledky za první rok
naznačují, ţe jsme toto provedli dobře. Ţádný ze ţáků šestých tříd nepropadl a
celková průměrná úroveň a zájem dětí o školní práci v obou těchto třídách je
vyšší neţ ve třídách sedmých, u kterých ještě probíhá vnitřní diferenciace.

K další výrazné změně patří postupné vytváření příjemného pracovního
prostředí pro ţáky a všechny zaměstnance školy, vytvoření vnitřního přátelského klimatu. Této změny si všimli nejen rodiče a ţáci, ale také Česká školní
inspekce.
Díky velmi zručnému panu školníkovi, obětavým pedagog. pracovníkům,
rodičům a sponzorům se nám podařilo značně vylepšit vybavení školy (nový
nábytek, koberce, linolea, ţaluzie do oken, nové nástěnky a vitríny, nové učební
pomůcky včetně počítačů, nová květinová výzdoba aj.). Zcela nově byla pojata
vnitřní výzdoba školy a tříd, ve které budeme pokračovat v příštích letech.
Neméně významnou změnou bylo nastolení vzájemné spolupráce mezi
školami nejen ve Skutči, ale i okolí.

Výchovně vzdělávací program
Škola v tomto školním roce i v dalších letech bude nadále poskytovat vzdělání a
výchovu ţákům podle učebního plánu „Základní škola“ čj. 16 847/96-2 z
30.4.1996 a obecně závazných právních předpisů pro základní školství
vydaných MŠMT ČR.
Předmět
Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Český jazyk
9
10 10 7
7
4
4
4
4
Cizí jazyk
3
3
3
3
3
3
Matematika
4
5
5
5
5
4
4
4
4
Prvouka
2
2
3
Přírodověda
1,5 2
Vlastivěda
1,5 2
Chemie
2
2
Fyzika
2
2
2
2
Přírodopis
2
2 1,5 2
Zeměpis
2
2 1,5 2
Dějepis
2
2
2
2
Občanská výchova
1
1
1
1
Rodinná výchova
1
1
1
1
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
1
2
1
Praktické činnosti
1
1
1
1
Volitelné předměty
2
2
2
Tělesná výchova
2
2
2
2
Týd. dotace předmětů
20 22 23 24 25 27 28 30 30

Údaje o pracovnících školy
Příjmení, jméno, titul
Lukaštík Leoš, Mgr.
Eisnerová Eva, Mgr.
Macháčková Boţena
Moravcová Lenka, Dis.
Talácková Oldřiška
Sochorová Zdeňka
Fenyková Eva
Pivoňka Miroslav, Mgr.
Krehelová Pavlína
Štěrbová Zdeňka, Mgr.
Kosařová Ivana
Janouškovcová Heda, Mgr.
Horáková Michaela, Mgr.
Plíšková Marcela
Leopoldová Eliška, Mgr.
Černínová Ludmila, Mgr.
Doleţal Štěpán, Mgr.
Mihulka Radek, Mgr.
Roučka Jaroslav, Mgr.
Mifek Stanislav
Kolbaba Josef
Hlaváčková Martina, Mgr.
Kořístka Viktor, Mgr.
Vtípilová Soňa
Boušková Jana
Čápová Soňa
Netolická Alena
Boušková Iva
Andrlová Dana
Valdová Lenka
Horáček Martin

Funkční
zařazení
řed.
zást. řed.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
vých. por.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
uč.
vych.
vych.
vych.
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Školník

Délka
praxe
16
31
41
2
48
24
14
1
5
24
10
1
2
26
2
1
7
5
36
30
42
1
2
14
4
29

Aprobace
Úplná - pedagogická
Ú
Ú
Ú
P
Ú
P
P
Ú
P
Ú
P
Ú
Ú
P
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú – externista
Ú – externista
Ú – externista
Ú
Ú
Ú

Na mateřské dovolené jsou: Burešová Šárka, Mgr., Lacmanová Hana, Mgr.,
Tláskalová Věra, Mgr., Kosařová Ivana (od června 2002)
Se zástupy velmi pomohly paní učitelky Irena Zárubová a Hana Valdová, v době
nemoci pana učitele Stanislava Mifka významně pomohl Mgr. Milan Horák.

Údaje o přijímacím řízení
Z 9. ročníku vychází 37 ţáků a všichni byli úspěšně přijati k dalšímu
vzdělání takto: 23 ţáků ke studijnímu oboru ( 8 -gymnázium, 15 – SOŠ, SOU
s maturitou), 14 ţáků k učebnímu oboru. Z 8. ročníku vychází jedna ţákyně,
která je zatím neumístěná – nemá zájem.
Z 5. ročníku bylo úspěšně přijato 11 ţáků ke studiu na víceletém
gymnáziu.

Účast na soutěžích
.
V letošním školním roce se zúčastnili ţáci naší školy několika soutěţí, po
delší době také ve sportovních, a dosáhli zajímavých výsledků. V zeměpisné
olympiádě – okresní kolo zvítězili v kategorii A Michaela Kosařová a
v kategorii C Naďa Tuťálková, druţstvo chlapců ze 6. a 7. tříd obsadilo druhé
místo v okresním kole hokejbalu. Dále se ţáci zúčastnili matematických soutěţí
Pytagoriáda, Klokánek a Klokan a výtvarných soutěţí. Dařilo se také napoprvé
našim šachistům.
Řada dětí rozvíjela své zájmy i v různých krouţcích jako výtvarném,
keramickém, pěveckém, dramatickém, ekologickém, šachovém, sportovním
(maţoretky, aerobic), přírodovědném, módního návrhářství, informatiky,
pracovali na vydávání školního časopisu Bárka.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V týdnu od 3.6. do 7.6. uskutečnila na naší škole svou kontrolu ČŠI.
Takováto inspekce proběhla na naší škole poprvé od roku 1989 a hned po
nástupu nového vedení školy. Inspekce byla zaměřena na kvalitu vyučování na
1.stupni (kontrola proběhla u všech učitelů), matematiky, chemie, přírodopisu,
hudební výchovy a volitelných předmětů na druhém stupni, hodnocení
podmínek vzdělávání. Kontrolní závěry vyzněly pozitivně, např. plánování,
organizování, vedení a motivování pracovníků a kontrolní mechanizmy jsou
nadprůměrné, podmínky pro vzdělávání jsou hodnoceny jako velmi dobré,
kvalita výuky byla hodnocena vcelku jako průměrná. ČŠI pozitivně hodnotí
hezké, kolegiální vztahy a příjemnou, komunikativní atmosféru mezi
jednotlivými vyučujícími i mezi vyučujícími a vedením školy. Vyzdviţeno bylo
také to, ţe vedení školy vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání.
Nedostatky, které byly shledány při hospitacích v některých vyučujících
hodinách, souvisely s krátkou pedagogickou zkušeností vyučujících.

Při kontrolní činnosti bylo zjištěno porušení těchto předpisů:
1. V devátém ročníku ve školním roce 2000/2001 nebyly splněny osnovy
dějepisu. Nesplnění těchto osnov neovlivnil současný ředitel školy, protoţe
v té době nebyl ve funkci.
2. Mezi 3. a 4., 4. a 5., 5. a 6. a 6. a 7. vyučovací hodinou jsou zařazeny
pětiminutové přestávky. (škola má ovšem z ministerstva školství platnou
výjimku pro zkrácení přestávek z důvodu špatné dopravní obsluţnosti).
Bliţší informace viz Inspekční zpráva, která je uloţena na Městském úřadu,
v ředitelně ZŠ a na referátu školství, případně na internetu.

Akce pořádané školou
I v tomto školním roce byly pořádány jak tradiční akce naší školy, které
jsou jiţ ţáky i rodiči vyţadovány, tak i nové. Řada akcí měla formu veřejného
vystoupení, na kterých naši ţáci předvedli, co se také naučili a zvládli.
Přehled akcí:
- vánoční besídka v KD pro rodiče a ostatní veřejnost
- veřejná vystoupení maţoretek
- veřejná vystoupení pěveckého sboru v penzionu pro důchodce
- plavecký výcvik ţáků třetích tříd
- dopravní kurz ţáků čtvrtých tříd
- LVVZ ţáků sedmých tříd v Prostředním Lánově
- škola v přírodě ţáků 3. a 5. tříd tentokrát v Harrachově
- školní výlety (byly poprvé pořádány jedno aţ třídenní výlety, např. na
Pálavu, hrad Svojanov, do Krkonoš, do ZOO ve Dvoře Králové n. L., ale i do
okolí jako jsou Slatiňany nebo Otradov)
- exkurze ţáků (planetárium v HK, návštěva Rádia Profil, návštěva
Pardubického zámku, pardubického zimního stadionu, prohlídka firmy
Sintex, návštěva památníku Terezín – Lidice)
- besedy se ţáky na různá témata (drogogová prevence, besedy s městským
stráţníkem, besedy o budoucím povolání)
- výstavy (městské muzeum, kulturní dům, Veselý kopec)
- kulturní představení (filmová a divadelní představení, představení
kouzelníků, vzdělávací akce)
- sběrové akce (starý papír, léčivé byliny)
- ekologické akce (besedy, exkurze, úklid města)
- sportovní den v areálu městského koupaliště
Po celý školní rok probíhá akce školní mléko a akce za pěknou školu, při které
byli ţáci také vedeni k pořádku, úpravě a výzdobě školy.

Závěr
Ve školním roce 2001/2002 probíhala výchovně vzdělávací práce podle
učebního plánu Základní škola rozpracovaného do tématických plánů
jednotlivých předmětů. Tématické plány byly, s výjimkou dějepisu v devátém
ročníku z jiţ zmiňovaného důvodu, splněny.
Tým inspektorů, který vykonal na naší škole inspekční kontrolu, byl
s prací a úrovní vzdělávání spokojen a nenašel ţádné závaţné porušení předpisů
(výjimku tvoří jiţ výše zmíněné nedostatky, za které však současné vedení školy
nemůţe).
V rámci finančních moţností byla věnována pozornost materiálnímu
vybavení školy učebními pomůckami (současný stav pomůcek je značně špatný,
či přímo nevyhovující a v některých předmětech, např. dějepise chybí vybavení
pomůckami vůbec) a učebnicemi, novým nábytkem, novým zastíněním
ţaluziemi. Značnou část finančních prostředků si vyţádaly různé opravy, které
nebyly prováděny pořádně několik let (školní šatna, podlahové krytiny, okna,
dveře). Část finančních prostředků byla také věnována na novou výzdobu a
úpravu školy (nástěnky, vitríny, nástěnné pomůcky, květinová výzdoba, celková
úprava školního dvorku a prostranství před školou). Část peněz si vyţádá také
nově budovaná učebna informatiky. Jsme velmi rádi, ţe nám značnou měrou
pomáhají při tomto našem snaţení rodiče a sponzoři, díky kterým můţeme
některé naše akce pořádat.
Do budoucna se jeví jako potřebná investice do nové izolace školy ve
staré budově, do střechy, oken a celkového vzhledu budovy.
Zaměstnanci školy i ţáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s pomůckami,
nábytkem, ale i energiemi, abychom mohli část prostředků ušetřit a věnovat je
na akce potřebné.
Během školního roku se podařilo napravit vztahy mezi naší školou a
ostatními školskými zařízeními ve městě i se samotným Městským úřadem ve
Skutči. Daří se nám zlepšovat vzájemnou komunikaci i mezi naší školou a
rodiči, o čemţ svědčí mimo jiné i to, ţe nebyla podána jediná stíţnost na naší
školu jak na město tak na okresní úřad – referát školství, či na inspekci. V tomto
našem snaţení budeme usilovně pokračovat i v příštím roce.

Ve Skutči 29.7.2002
Mgr. Leoš Lukaštík, řed. školy

