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1.Základní  údaje 

1.1 Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

Adresa školy 561 65 Jamné nad Orlicí 207

Právní forma příspěvková organizace

IČO 70982244

IZO 102 642 125

Identifikátor školy 650 047 869

Ředitelka školy Mgr. Marie Rubešová

Vychovatelka školní družiny Dana Černohousová

Vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, Dis.

Vedoucí školní jídelny Zdenka Faltusová
Kontakty tel.:465 649 140

e-mail:zsjamne@seznam.cz
www.skolajamne.cz

1.2 Základní údaje o zřizovateli

název zřizovatele Obec Jamné nad Orlicí

adresa zřizovatele 561 65 Jamné nad Orlicí 280
kontakt tel.:465 649 131

e-mail: jamne@jamne.cz

1.3 Součásti školy

Součásti školy kapacita

Mateřská škola 28

Základní škola 50

Školní družina 25

Školní jídelna 52
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Základní údaje o součástech školy

Součást školy
Počet tříd/
oddělení

Počet dětí/ žáků
Počet dětí/žáků

na třídu
Počet žáků na

pedagoga

Mateřská škola 1 28 28 28

1. stupeň ZŠ 2 26 13 13

Školní družina 1 25 25 25

Školní jídelna x 54 x x

Počty žáků  ve  třídách
ZŠ

Počet žáků
I.

Počet žáků
II.

Počet dívek

1. 2 2 1

2. 4 4 2

3. 4 3 0

4. 9 9 4

5. 7 6 1

Celkem 26 24 8

1.4 Materiálně - technické podmínky školy

Učebny a herny
2 kmenové učebny 
1 oddělení školní družiny

Sportovní zařízení ( škola využívá zařízení 
obce)

velká tělocvična
hřiště

Školní pozemek školní zahrada s relaxačním koutem

Žákovský nábytek výškově nastavitelný nábytek

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím

standardní

Vybavení školy audiovizuální technikou

1 interaktivní tabule
9 počítačů pro žáky ( I.tř. – 2, II.tř.-2, ŠD-5)
1digitální fotoaparát
2 televize
1 kopírka
2 tiskárny
1 skener

Vybavení žáků učebnicemi
standardní

Během školního roku byl zakoupen nový nábytek do šatny základní školy. V rámci Výzvy 56
škola nakoupila   400  ks knih pro četbu žáků.
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1.5 Údaje o školské radě

Datum zřízení 29.8.2005 

Počet členů školské rady 3

Zástupce obce Bc. Markéta Špačková

Zástupce rodičů Ing. Jitka Marešová

Zástupce školy Dana Černohousová

Předsedkyně školské rady Ing. Jitka Marešová

Školská  rada  se  sešla  14.9.2015,  13.10.2015,  16.5.2016.  Na  svých  schůzkách  schválila
výroční  zprávu  ZŠ  a  MŠ   za  rok  2014-2015  a  školní  řád.  Seznámila  se  s  Minimálním
preventivním programem školy a jeho vyhodnocením a se závěrečnou zprávou ČŠI. Květnové
schůzky školské rady se účastnili rodiče i učitelky. Řešila se vzniklá nepříjemná situace kolem
žáka 5.ročníku. Rodiče vyjádřili nespokojenost s chováním a řešením situace rodiči žáka a
vyjádřili  podporu  třídní  učitelce  výše  jmenovaného  i  ostatním pedagogm.  Zároveň žádali
zklidnění a vyřešení celého problému v zájmu svých dětí především pro další školní rok.Celá
záležitost byla následně šetřena ČŠI v květnu a červnu 2016.

2.  Přehled  oborů   vzdělání,   které  škola  vyučuje   a  jsou  zařazeny  ve
školském rejstříku
 

Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání
Moje škola

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání
S úsměvem jde všechno líp

Školní družina Školní vzdělávací program školní družiny
S úsměvem

2.1 Charakteristika základní školy

Právní  subjekt  sdružuje tyto  součásti  –  základní  školu,  mateřskou školu,  školní  družinu a
školní jídelnu.
Základní škola je tvořena 1.stupněm, jedná se o školu malotřídní,  výuka probíhá ve dvou
kmenových  učebnách  ve  spoji.  Vyučuje  se  podle  Školního  vzdělávacího  programu  pro
základní vzdělání ,,Moje škola“.  Od 2.ročníku se žáci učí anglickému jazyku. Součástí školy
je jedno oddělení školní družiny.

4



Mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku od 3 – 6 let.
Školní jídelna vařila ve školním roce 15/16 pro žáky a děti MŠ 7 993 obědů, pro zaměstnance
školy v rámci závodního stravování 1397 obědů a ostatní 326 obědů.
Škola organizovala plavecký a lyžařský výcvik, účast na obou byla téměř stoprocentní. Dále
se  účastníme  projektu  Zdravé  zuby,  Školní  mléko,  Ovoce  do škol  a  Recyklohraní.  Škola
pořádá  různé  kulturní  a  sportovní  akce,  výlety,  exkurze  a  další  projekty,  které  souvisí
s výchovně vzdělávací činností školy.
Pro  žáky  organizuje  kroužky  –  hru  na  kytaru  a  na  flétnu.  Škola  pravidelně  přispívá  do
Jamenského zpravodaje a podílí se na životě celé obce. Snažíme se o charitativní činnost –
přispíváme na školní vzdělání indické dívky i další charitativní projekty.

Charakteristika školy:
 individuální přístup k dětem
 pěkně upravené prostory školy

 klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem

 kontakt s rodiči dle potřeby

 zajištění celodenního pitného režimu 

 přístup na internet ve třídách i ve školní družině

 prevence proti drogám a šikanování, preventivní programy

 návštěvy divadla, knihovny, muzeí

 účast na sportovních soutěžích

 charitativní akce

 menší počty žáků ve třídách 

 vše pod jednou střechou – předškolní vzdělávání v MŠ, základní vzdělávání v ZŠ, 
zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ

2.2 Koncepce školy

 nabídka základního vzdělání pro žáky 1. - 5.r. 

 nabídka zájmových činností

 práce na příznivém klimatu školy

 zajistit ve výchově i výuce individuální přístup k žákům

 vytvořit podmínky pro rozvoj výstupních klíčových kompetencí a dovedností 
stanovených RVP pro ZV (hledat potřebné informace, najít řešení a řešit problém, 
rozhodovat se a nést za své rozhodnutí odpovědnost…)

 posílit roli žáka ve vzdělávacím procesu – posilování vnitřní motivace, činnostní 
učení, nabídka různých učebních stylů

 rozvíjet schopnost spolupráce žáků, jejich sebehodnocení

 zabezpečovat přípravu dětí pro život – rozvoj kritického myšlení, emoční inteligence 
žáků, čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti odpovídající dané věkové 
kategorii

 rozvíjet efektivní komunikaci žáků, zaměstnanců, pěstovat dobré mezilidské vztahy

 podporovat etické a estetické cítění žáků

 prezentovat výsledky činnosti žáků na veřejnosti

 zvyšovat tělesnou zdatnost žáků – pravidelné sportování ve ŠD

 více pracovat s ekologickou tématikou
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 podporovat spolupráci s MŠ, rodiči žáků

 podporovat spolupráci se spolky v obci – TJ, myslivci

 zajistit účast pedagogů na DVPP dle potřeb samotných pedagogů i na základě 
hospitační činnosti

2.3 Učební plán – 1.-5.ročník

 Celkem povinně hodin 21 22 23 26 26 118
oblasti  předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet
Jazyk a 
jazyková 
komunikace

50
Český jazyk 7+2 7 + 1 7 7 7+1 35 + 4

Anglický jazyk - +1 3 3 3 9+1

Matematika 
a její 
aplikace

25 Matematika 4 + 1 4 + 1 4+1 4 + 1 4+1 20 + 5

Informační a
komunikační
technologie

1 Informatika - - - 1 - 1

Člověk 
a jeho svět

15
Prvouka

2 2+1 3 - - 7+1

Člověk a jeho 
svět

2+2 3+1 5+3

Umění 
a kultura 12

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná 
výchova

1 1 1 2 2 7

Člověk 
a zdraví

10 Tělesná výchova
2 2 2 2 2 10

Člověk 
a svět práce

5 Pracovní činnosti
1 1 1 1 1 5

volitelné 0 0 0 0 0 0 0

Disponibilní 
časová 
dotace

3 4 1 3 3 14

Počet hodin 21 22 23 26 26 118

2.4 Nepovinné předměty a zájmové útvary

Nepovinné předměty: Náboženství  - 1 hodina/týdně – pan farář Pokorný

Zájmové útvary: Hra na kytaru – Lenka Drnovská

       Hra na flétnu – Dana Černohousová
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3. Pracovníci školy

Pedagogický  sbor  tvoří  ředitelka  školy  Marie  Rubešová,  učitelka  Lenka  Drnovská  a
vychovatelka  školní  družiny  Dana  Černohousová.  Na  poloviční  úvazek
vyučovala(  nekvalifikovaně)  Dana  Černohousová.  Dlouhodobě  se  nám  nedaří  najít
kvalifikovaného pedagoga, kterému by stačil pouze poloviční úvazek.

Na konci školního roku 15/16 odešla do důchodu kuchařka pí Eliška Moravcová. Na její místo
nastoupila v srpnu 2016 pí Ilona Ali, která ve zkušební době ukončila svůj pracovní poměr z
důvodu malého  finančního  ohodnocení.  Místo ní  nastoupily  naše  bývalé  zaměstnankyně  pí
Moravcová a Čadová, které se během pracovního týdne střídaly a v tomto režimu vařily až do
hlavních prázdnin. Celé toto období jednala ředitelka školy s několika zájemci o toto místo, ale
vždy jsme narazili na problém financí. Tabulkové platy jsou minimální a přestože jsme částku
navýšily  z fondu odměn, stále byla částka nezajímavá. 

3.1 Přehled pracovníků školy    

Základní údaje o pracovnících školy úvazky

Pracovníků celkem 8 7,79

Pedagogové ZŠ 2 2,54

Pedagogové MŠ 2 2

Vychovatelé ŠD 1 0,75

Provozní zaměstnanci 3 2,5

Ředitelka školy Mgr. Marie Rubešová
Učitelka ZŠ Mgr. Lenka Faltusová – mateřská dovolená
Učitelka ZŠ Mgr. Lenka Drnovská
Vychovatelka ŠD Dana Černohousová
Vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.
Učitelka MŠ Lenka Hebrová, DiS.
Vedoucí ŠJ Zdenka Faltusová
Uklízečka Zdenka Faltusová
Kuchařka Eliška Moravcová

Ilona Ali
Helena Čadová

Účetní školy Jarmila Kvapilová

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Funkce Úvazek
Stupeň 
vzdělání

Aprobace

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.stupeň

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a 
speciálních škol
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Učitelka ZŠ 0,5 maturita nekvalifikovaná

Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika

Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika

Vychovatelka ŠD 0,75
Celoživotní 
vzdělávání

Rozšiřující studium spec. 
pedagogiky

Pedagogičtí pracovníci podle věkového složení

Do 35 let 35 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let do
důchod. věku

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

3 2

3.3 Nepedagogičtí pracovníci

Funkce Úvazek. Stupeň vzdělání

vedoucí ŠJ 0,4 SOU

uklízečka 0,9 SOU

kuchařka 1,0 SOU

účetní 0,2 SŠ

4.Údaje  o  přijímacím  řízení  nebo  o  zápisu  k  povinné  školní  docházce  a
následném přijetí do školy 

4.1Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce se konal 10.2.2016. Zapsány byly děti, které se hlásily do
klasické třídy i do Montessori třídy, která bude v případě dostatečného zájmu ve školním roce
2016/2017 otevřena.

počet prvních tříd počet dětí přijatých do
prvních tříd

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup

po odkladu)

počet odkladů pro 
školní rok 15/16

2 12 2 2

4.2 Výsledky přijímacího řízení
 z pátého ročníku

gymnázia zřizovaná 
krajem

1

soukromá gymnázia 0
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5. Údaje  o  výsledcích  vzdělávání  žáků  podle  cílů  stanovených  školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání

ročník počet prospělo Prospělo
s vyzn.

neprospělo

1.
I.pol. 2 0 2 0
II.pol. 2 0 2 0

2.
I.pol. 4 0 4 0
II.pol. 4 0 4 0

3.
I.pol. 4 0 4 0
II.pol. 3 0 3 0

4.
I.pol. 9 1 8 0
II.pol. 9 1 8 0

5.
I.pol. 7 2 5 0
II.pol. 6 2 4 0

Průměry jednotlivých ročníků

ročník Průměr I.pol. průměr II.pol.

1. 1,00 1,071

2. 1,06 1,031

3. 1,06 1,042

4. 1,147 1,222

5. 1,448 1,438

5.2 Zameškané hodiny 

ročník

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Celkem

omluv/neoml.

Průměr na
žáka/rok

omluv./neoml.
1.pololetí 2.pololetí 1.pololet

í
2.pololet

í

1. 75 26 0 0 101/0 50,5

2. 73 111 0 0 184/0 46

3. 166 112 1 0 278/1 69,5/0,25

4. 354 389 0 0 743/0 82,55

5. 225 30 1 0 255/1 36,42/0,14

Ve školním roce 2015/2016 žáci zameškali 2 126 hodin, z toho byly 2 neomluvené. Průměrná
roční absence na 1 žáka byla 81,69 hodin za rok.
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5.3 Údaje o chování žáků

Třída Počet žáků
Pochvaly 
TU

Pochvaly 
ŘŠ

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ

1. 2

2. 4

3. 4

4. 9

5. 7 1 2

Chování všech žák bylo hodnoceno známkou jedna.
 
5.4 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků

Sluchové postižení

Zrakové postižení

S vadami řeči 1. 1

Tělesné postižení

S kombinací postižení

S vývojovými poruchami učení 2. 1

5.5 Pedagogicko-psychologická poradna

Jeden  žák  absolvoval  kontrolní  vyšetření  ve  Speciálním  pedagogickém  centru  a  byl  mu
navržen IVP. Dva žáci byli vyšetření v PPP.

6. Prevence sociálně patologických jevů

Škola má zpracovaný Minimální  preventivní  program a program proti  šikaně.  Na žáky se
snaží  působit  v rámci  jednotlivých  učebních  předmětů  prostřednictvím  vhodně  zvolených
metod a forem práce a také organizováním různých sportovních a kulturních aktivit Tím se
snaží ovlivňovat jejich osobnostní rozvoj a sociální chování.
Škola  po  celý  rok  věnovala  velkou  pozornost  šikaně.  Mírné  formy  šikany  řešíme  v
komunitním kruhu, realizací psychosociálních her, pohovory a rozhovorem.
V červnu 2016 se uskutečnily 2 preventivní programy. První proběhl ve skupině žáků v 1.-
3.ročníku  a  byl  zaměřený  na  vztahy  ve  třídě.  Druhý  se  uskutečnil  ve  skupině  žáků  4.-
5.ročníku a věnoval se šikaně. Údajnou šikanu dvou chlapců, kteří  se přistěhovali  do naší
obce řešila také ČŠI, ale její závěry šikanu nepotvrdily.
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Organizace prevence

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný

Volnočasové aktivity Kroužky, akce školy, výlety, činnost ŠD

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska výskytu sociálně patol. jevů

Třídní učitelé, vychovatelka

Včasné zachycení ohrožených dětí Schránka důvěry, rozhovory, pohovory

Odborná literatura pro pedagogy Odborné brožury a letáky

Zajištění poradenství PPP Ústí nad Orlicí, SPC Ústí nad Orlicí

Školní řád Zachycuje řešení i postih některých jevů

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků    

Vzdělávání učitelů ZŠ bylo ve školním roce 2015/2016 zaměřeno na profesní a odborný růst 
jednotlivých učitelů. 

Název semináře - školení Počet účastníků

Základy Hejného vyučovací metody 1

Relaxační kreslení se šablonami 1

Sociální dovednosti předškolního pedagoga 1

Pojďte lidičky, tvořit z papíru 1

Čtenářské dílny 1 2

Čtenářské dílny 2 2

Vánoční čarování 1

Povinná dokumentace ŠD 1

Hravá angličtina 1

Smysluplná přírodověda 1

Čtyři živly – harmonie barev 1

Metodika Hejného v ZŠ 1

Emoční potřeby pedagoga 1

Metodická poradna – novela školského zákona 1

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné výchově 1

Čtení a psaní v I.třídě 1

Aktuální změny ve školství 1

Jazykový kurz na Maltě 1

Stínování na Slovensku 2

Stravování ve ŠJ 1
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8. Školní družina

Ve škole je otevřeno  jedno oddělení školní družiny, která je otevřena ráno od 6,30 – 7,30 hodin a
odpoledne od 11,35 – 15,15 hodin. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu a
nabízí žákům nejrůznější aktivity. 

9. Spolupráce školy a její  prezentace na veřejnosti

Škola má vlastní internetové stránky, na kterých najdou rodiče i veřejnost informace o životě
školy. Výtvarné práce žáků jsou vystavovány na veřejné nástěnce v blízkosti obecního úřadu.
Škola pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje,  ve kterém zveřejňuje slohové práce
svých žáků, výtvarné práce a fotografie z akcí školy. Žáci vystupují s různými programy při
vítání  občánků,  na  setkáních  seniorů,  hrají  divadelní  představení  pro  rodiče  a  širokou
veřejnost.  V letošním  roce  organizovala  společně  s  TJ  rozsvěcení  vánočního  stromu  a
pořádala atletické závody, z nichž vyšel král a královna atletiky. 

9.1 Spolupráce s     organizacemi

1. Mateřská škola Jamné nad Orlicí
Mezi učitelkami  ZŠ a MŠ probíhá neformální  spolupráce,  řešíme společně vzniklé
problémy organizační i výchovné. Účastníme se kulturních představeních,  tvoření a
pod.

2. Základní školy
Malotřídní školy se několikrát do roka scházejí na přátelských posezeních, na kterých
řeší aktuální problémy. Některé školy připravují pro ostatní školy společné akce.
Jamné nad Orlicí –čtyřboj
Bystřec – atletika v Borku
Těchonín – běžecké závody

3. Místní knihovna, jablonská knihovna
Tradiční  akcí  místní  knihovny   je  pasování  žáků  2.ročníku  na  čtenáře,  které
v podzimním období organizuje pí knihovnice  za účasti starosty obce. 
Navázali  jsme  spolupráci  s  jablonskou  knihovnou  a  poprvé  jsme  se  zúčastnili
programu o Brailově písmu.

4. ZUŠ
Účastníme  se  akcí,  které  ZUŠ  pořádá  pro  školy  –  vánoční  program,  taneční
vystoupení.

5. Spolupráce s obcí
Obec podporuje školu finančně, zajišťuje údržbu a opravy o hlavních prázdninách i
během školního roku.
Škola se podílí  na vydávání  Jamenského zpravodaje,  zajišťuje  vystoupení  žáků při
vítání občánků nebo na setkání seniorů.

6. Spolupráce s rodiči
Rodiče  jsou  informování  o  dění  ve  škole  prostřednictvím  žákovské  knížky,
záznamníku žáka, dále na www stránkách a v  Jamenském zpravodaji.  Na začátku
roku jsou rodiče na společné schůzce  informováni o plánech  a připravovaných akcích
školy.  Průběžně  jsou  rodiče  informování  krátkými  zprávami  v záznamníku  žáka.
Dvakrát ročně jsou pořádány informační schůzky, na kterých rodiče informujeme o
prospěchu a chování. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě obou
stran a mohou se podívat  na výuku ve třídách.

7. Spolupráce s dalšími organizacemi

12



Škola spolupracuje s TJ Sokol Jamné – rozsvěcení vánočního stromu,  čarodějnice,
sportovní odpoledne.
Myslivecké sdružení připravuje pro školáky den na Kozlovce, který je zaměřen na
poznávání práce myslivců a seznámení se životem lesní zvěře v naší oblasti.

8. PPP
Spolupracujeme  s pracovníky  poradny  při  vyšetření  našich  žáků.  Využíváme
některých programů, které PPP nabízí – programy zaměřené na vztahy ve skupině a na
prevenci rizikového chování.

9.2 Charitativní programy

1. Adopce na dálku – finančním příspěvkem 5 000,- Kč umožňujeme školní vzdělání
indické dívce.

2. Občanské sdružení  CPK –  450,-  zakoupením reklamních předmětů přispíváme na
výcvik koní pro hipoterapii

3. Fond  Sidus  –  700,-  zakoupením  reklamních  předmětů  přispíváme  na  vybavení
dětských  onkologií

4. Sbírka Pesos – 225,- ( prodej magnetek)

9.3 Další aktivity

1. Recyklohraní
Škola je účastníkem ekologického projektu Recyklohraní – plní některé úkoly,  žáci
sbírají  baterie  a  shromažďují  je  v nádobách k tomu určených,  shromažďují  drobná
elektr. zařízení do červeného kontejneru ve škole. Za získané body pak nakupuje různé
zboží (hry, papírenské zboží,…)

2.Ovoce a zelenina do škol 
1x za 14 dní obdrží žáci školy ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj, které jim jsou
vydány ke svačině nebo si je mohou odnést domů.

3.Školní mléko
Školní mléko nebo jiné mléčné produkty jsou žákům vydávány ke svačině maximálně
5x týdně za dotovanou cenu.

4.Zdravé zuby
V rámci hodin Prvouka nebo Člověk a jeho svět se žáci seznamují se správnou péčí o
chrup. Vyplňují testy a účastní se dalších doprovodných programů.

10. Akce ve školním roce 2015/2016

Září:
 Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
 Návštěva Kozlovky – program o přírodě
 Slávek Janoušek a jeho písničky
 Schůzka pro rodiče
 Výchovný koncert o Bedřichu Smetanovi

Říjen
 Bubenická dílna
 Podzimní prázdniny
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Listopad:
 Kontrola ČŠI
 Pasování žáků 2.r. na čtenáře
 Informační den pro rodiče
 Dvě hodiny společenských her

Prosinec:
 Rozsvěcení vánočního stromu
 Beseda s autorkou knihy Zlatíčka
 Vánoční dobrodružství Kenu a Mia
 Netradiční hudební nástroje – výchovný koncert
 Školní besídka s vánoční výpravou ke krmelci

Leden:
 Lyžařský výcvik v Mlýnickém Dvoře
 Vysvědčení za I. pololetí
 Haló, tady Popletov – zábavný program p. Petrášem
 Program na vítání občánků

Únor:
 Když zahraje harfa – výchovný koncert
 Setkání malotřídních škol v Jamném
 Zápis do 1.r. pro rok 2016/2017
 Jarní prázdniny

Březen:
 Sběr pomerančové a citronové kůry
 Dravci
 Velikonoční prázdniny
 Oslava Dne učitelů

Duben:
 Kurz první pomoci
 Plavecký výcvik
 Den Země

Květen:
 Plavecký výcvik
 Tvoření s pí Třískovou
 Setkání malotřídních škol v Mistrovicích
 Skolní výlet – Tongo Hradec Králové

Červen:
 Plavecký výcvik
 Jamenský čtyřboj
 Preventivní program Tajuplný ostrov
 Preventivní program Bolí x nebolí
 Atletický den v Jamném
 Brailovo písmo – program v jablonské knihovně
 ,,3 v 1,, - Den dětí, otců a matek
 Atletika v Borku
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 Výstava 3D ve škole
 Rozloučení s žáky 5.r. a jejich rodiči na bowlingu
 Vysvědčení za II.pololetí

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

11.-13.11.2015 Kontrola ČŠI Čj.  ČŠIE – 1101/15-E

27.5.2016 Kontrola ČŠI - anonym Čj.  ČŠIE – 595/16 - E

17.6.2016 Kontrola ČŠI – stížnost Malých Čj.  ČŠIE – 685/16 - E

 
12.Provedené revize a kontroly

Tělocvičné nářadí 7.3.2016 Roman Šťastný

Hřiště MŠ 7.3.2016 Roman Šťastný

Hasicí přístroje 12.11.2015 Tomáš Masný

BOZP 27.4.2016 Ilja Michalec

Revize plynového zařízení 14.12.2015 Petr Štrauch

Revize elektrického zařízení 28.11.2015 Jaroslav Prudil

Krajská hygienická stanice 6.6.2016 Mgr. Čadová, Alena Záleská
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