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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 

Odloučené pracoviště Montessori třída – U Tisu 282 

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 75 
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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 23 23 23 

1. stupeň ZŠ 3 33 11 11 

Školní družina 1 25 25 25 

Školní jídelna x x x x 

 

Počty žáků  ve  třídách ZŠ Počet žáků 

I.pol. 

Počet žáků 

II.pol. 

Počet dívek 

1.A 7 7 5 

1.B 5 5 2 

2.A 2 2 1 

2.B 1 1 0 

3.A 4 4 2 

3.B 2 2 1 

4. 3 3 0 

5. 9 9 4 

Celkem  33 33 14 

 

 

1.4 Materiálně - technické podmínky školy 

 

Učebny a herny 

3 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 

1interaktivní tabule 

10 počítačů pro žáky 

 ( I.tř. – 2, II.tř.-2, III. – 1, ŠD – 5) 

2 notebook 

1digitální fotoaparát 

2 televize 

2 kopírka 

3 tiskárny 

1 skener 

 

Vybavení žáků učebnicemi 

 

standardní 
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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 

 

 

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 třech kmenových 

učebnách ve spoji. V I.třídě jsou ročníky 1.A, 2.A, 3.A, ve II.třídě jsou ročníky 4.,5. a ve III.třídě je 

1.B,2.B a 3.B. Od září probíhá výuka ve III. třídě na základě pedagogiky Montessori. Vyučuje se 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání ,,Moje škola“. Tato třída se nachází na 

odloučeném pracovišti U Tisu. V Montessori třídě probíhá výuka anglického jazyka od 1.ročníku, 

jinak je anglický jazyk vyučován od 2.ročníku. Společně je organizována tělesná výchova v 1.-

3.ročníku. 

 

Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, jehož kapacita je 25 žáků. Zápis žáků do školní 

družiny probíhá v prvním týdnu nového školního roku a provoz se řídí vnitřním řádem školní družiny. 

 

Mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 – 6 let. 

 

Školní jídelna vaří obědy pro děti MŠ, pro žáky ZŠ a pro zaměstnance školy. Její kapacita je 75 obědů. 

Provoz zajišťuje jeden kuchař a vedoucí školní jídelny. 
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Škola organizovala plavecký a lyžařský výcvik, účast na obou byla téměř stoprocentní. Dále jsme se 

účastnili projektu Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol a Recyklohraní. Škola pořádala různé 

kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze a další projekty, které souvisely s výchovně vzdělávací 

činností školy. 

Pro žáky organizovala kroužky – hru na kytaru,který vedla Mgr. Lenka Drnovská,  hra na flétnu  - 

vedla Dana Černohousová a kroužek Umělecká laboratoř vedla pí učitelka Markéta Gajdošová, 

1.ročník měl kroužek anglického jazyka. Škola pravidelně přispívala do Jamenského zpravodaje a 

podílela se na životě celé obce. Byla zapojena i do charitativní činnost – již několik let podporuje 

projekt Adopce na dálku  a další charitativní aktivity – Fond Sidus – vybavení dětských nemocničních 

zařízení, Čmeláček Partners s.r.o. – podpora postižených osob v denním stacionáři Ostrava. 

 

Charakteristika školy: 
 vzdělávání probíhá běžnou formou výuky 

 v Montessori třídě se vyučuje  na základě Montessori pedagogiky 

 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 

 Koncepce školy 

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

 nabídka alternativního přístupu k výuce pro žáky 1.-5.r. 

 nabídka zájmových činností dle možností školy 

 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 

 podporovat spolupráci s MŠ, rodiči žáků 
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 podporovat spolupráci se spolky v obci – TJ, myslivci, hasiči 

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

 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 

 Vlastivěda    2+2 3+1 5+3 

 Přírodověda       

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 

 

Učební plán Montessori třídy 

 

Vyučovací 

předmět 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 
Ročník Součet 

1.r 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.  

Český jazyk 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk 

a literatura 

 
7 7 7 7 7 35 

Matematika 

Matematika a 

její aplikace  

Matematika a 

její aplikace  

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 
23 

Anglický jazyk 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Cizí jazyk  

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 
12 

Kosmická Informační a Informační a      2 
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výchova komunikační 

technologie 

komunikační 

technologie 

- - - 1 1 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a jeho 

svět 

3 3 3 5 5 
19 

Umění a kultura Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 
5 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 2 2 
7 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

1 1 1 1 1 
5 

Tělesná 

výchova 

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 

2 2 2 2 2 
10 

Týdenní dotace v daném ročníku 22 22 22 26 26 118 

 

2.4 Nepovinné předměty a zájmové útvary 

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

Hodina náboženství probíhala každé úterý v době od 14,30 – 15,15, účastnilo se ho 7 žáků. 

Zájmové útvary:  Hra na kytaru – Mgr. Lenka Drnovská 

        Hra na flétnu – Dana Černohousová 

        Umělecká laboratoř – Markéta Gajdošová  

 

3. Pracovníci školy 

Pedagogický sbor tvořila ředitelka školy Mgr. Marie Rubešová, učitelka Mgr. Lenka Drnovská, Markéta 

Gajdošová a vychovatelka školní družiny Dana Černohousová. Na poloviční úvazek vyučovala Mgr. 

Vendula Pšondrová, kterou na konci května z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou vystřídala Mgr. 

Tereza Pšondrová. Markéta Gajdošová neměla dokončeno vzdělání, to úspěšně zakončila v září 2017. 

Během školního roku 2016/2017 absolvovala kurz Montessori. 

V srpnu 2016 nastoupil na místo kuchaře pan Michal Bednář z Jablonného nad Orlicí. Po tříměsíční 

zkušební době dostal novou šanci do konce školního roku. Jeho nesamostatnost, málo zkušeností vedly 

k ukončení pracovního poměru dohodou už v červenci 2017. Jeho častá nemocnost byla řešena 

zástupem našich bývalých zaměstnankyň pí Čadové a pí Moravcové.  
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3.1 Přehled pracovníků školy   

Základní údaje o pracovnících školy  úvazky 

Pracovníků celkem 10 8,88 

Pedagogové ZŠ 4 3,58 

Pedagogové MŠ 2 2 

Vychovatelé ŠD 1 0,8 

Provozní zaměstnanci 3 2,5 

 

Ředitelka školy   Mgr. Marie Rubešová 

Učitelka ZŠ    Mgr. Lenka Faltusová – mateřská dovolená 

Učitelka ZŠ    Mgr. Lenka Drnovská 

Učitelka ZŠ    Mgr. Vendula Pšondrová – zástup za MD 

Učitelka ZŠ    Mgr. Tereza Pšondrová – zástup za MD 

Učitelka ZŠ    Markéta Gajdošová 

Vychovatelka ŠD   Dana Černohousová 

Vedoucí učitelka MŠ   Lenka Moravcová, DiS. 

Učitelka MŠ    Lenka Hebrová, DiS. 

Vedoucí ŠJ    Zdenka Faltusová 

Uklízečka    Zdenka Faltusová 

Kuchař     Michal Bednář 

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 

Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.stupeň 

Učitelka ZŠ 0,5 
VŠ- 

nedokončené 
Učitelství pro 1.stupeň 

Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 

Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 

Vychovatelka ŠD 0,8 
Celoživotní 

vzdělávání 

Rozšiřující studium spec. 

pedagogiky 

 

3.3 Nepedagogičtí pracovníci 

 

Funkce Úvazek. Stupeň vzdělání 

vedoucí ŠJ 0,4 SOU 

uklízečka 0,9 SOU 

kuchař 1,0 SOU 

účetní 0,2 SŠ 
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4.Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy  

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 
Zápis k povinné školní docházce se konal 27.4.2017 . Zapsány byly děti, které se hlásily do klasické 

třídy i do Montessori třídy. Celkem bylo zapsáno 13 dětí, ze spádového obvodu 8 dětí, z jiných 

obvodů 5, jedno  dítě mělo neuzavřený zápis, odklad povinné školní docházky neměl nikdo. Do 

Montessori třídy bylo zapsáno 5 dětí, z toho 1 ze spádového obvodu. 

 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí starších 

6ti let (nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 

rok 16/17 

 

2 

 

13 2 0 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

  z pátého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 

soukromá gymnázia 1 

 

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.A 
I.pol. 7 0 7 0 

II.pol. 7 0 7 0 

1.B 
I.pol. 5 slovní hodnocení 

II.pol. 5 slovní hodnocení 

2.A 
I.pol. 2 0 2 0 

II.pol. 2 0 2 0 

2.B 
I.pol. 1 slovní hodnocení 

II.pol. 1 slovní hodnocení 

3.A 
I.pol. 4 0 4 0 

II.pol. 4 0 4 0 

3.B 
I.pol. 2 slovní hodnocení 

II.pol. 2 slovní hodnocení 

4. 
I.pol. 3 0 3 0 

II.pol. 3 0 3 0 

5. 
I.pol. 9 0 9 0 

II.pol. 9 2 7 0 
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Průměry jednotlivých ročníků 

 

ročník průměr I.pol. průměr II.pol. 

1.A 1,00 1,02 

1.B slovní hodnocení slovní hodnocení 

2.A 1,125 1,313 

2.B slovní hodnocení slovní hodnocení 

3.A 1,156 1,188 

3.B slovní hodnocení slovní hodnocení 

4. 1,033 1,000 

5. 1,139 1,236 

 

 

 

 

5.2 Zameškané hodiny  

 

ročník 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Celkem 

 
omluv/neoml. 

Průměr na 

žáka/rok 
omluv./neoml. 

1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí   

1.A 187 171 0 0 358/0 51,142/0 

1.B 125 165 0 0 290/0 58/0 

2.A 216 87 0 0 303/0 151,5/0 

2.B 35 16 0 0 51/0 51/0 

3.A 89 49 0 0 138/0 34,5/0 

3.B 94 33 0 0 127/0 63,5/0 

4. 73 64 0 0 137/0 68,5 

5. 429 466 0 0 895/0 99,44/0 

celkem 1248 1051 0 0 37,81/0 31,848/0 

celkem 2299 0 69,66/0 
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5.3 Údaje o chování žáků 

 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 
Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1.A 7      

1.B 5      

2.A 2      

2.B 1      

3.A 4      

3.B 2      

4. 3      

5. 9  1    

 
Chování všech žáků bylo hodnoceno známkou jedna. 

 

Výchovné a kázeňské problémy: 

- nepřesáhly rámec běžného školního provozu 

- snížená známka z chování – 0 

Napomenutí třídního učitele a ředitele školy - 0  

 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích: 

 
Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči 2. 1 

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 3. 1 

 

Ve školním roce 2016/2017 pracovala s žákem, který má vadu řeči, asistentka pedagoga, a to 12 hodin 

týdně, zároveň měl tento žák individuální vzdělávací plán. U žáka s vývojovými poruchami učení bylo 

organizováno doučování a upraveny metody práce při vyučování v rámci plánu pedagogické podpory. 

 

 

5.5 Pedagogicko-psychologická poradna 

 
Jeden žák absolvoval kontrolní vyšetření v PPP. Zaměstnankyně Speciálního pedagogického centra 

provedla kontrolu IVP daného žáka a potvrdila pokračování IVP s asistentem pedagoga. Žák 

s vývojovými poruchami učení bude pracovat podle Plánu pedagogické podpory i v dalším školním 

roce. 

 

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. Nevhodné chování žáků bylo řešeno v 

komunitním kruhu, realizací psychosociálních her, pohovory a rozhovorem. 
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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, 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 2016/2017 zaměřeno na profesní a odborný růst 

jednotlivých učitelů.  

Jméno Název semináře cena 

Lenka Moravcová Výtvarná dílna – hrátky s papírem 700,- 

 Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí 

předškolního věku 1000,- 

 Vánoční čarování 1000,- 

Dana Černohousová Právní vědomí vychovatelky ŠD 1000,- 

 Vaříme s malými dětmi 1000,- 

 Zásady koncepční práce vychovatele ŠD 1400,- 

 Hrátky s papírem 700,- 

 Zdravotník  

Lenka Hebrová Hravá jóga 1000,- 

 Bylinky – voňavá tajemství 1000,- 

 Metoda komunitního kruhu 1400,- 

Lenka Drnovská Specifické poruchy učení v hodinách AJ 1000,- 

 Matematické činnosti na 1.st. ZŠ 1000,- 

Marie Rubešová Kurz reedukace specifických poruch učení 4000,- 

 Zdravotník  

Zdenka Faltusová Školení pro vedoucí ŠJ  
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8. Školní družina 

 
Ve škole  pracuje  jedno oddělení školní družiny, které je otevřeno ráno od 6,30 – 7,30 hodin a 

odpoledne od 11,35 – 15,30 hodin. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu a 

nabízí žákům nejrůznější aktivity – tvoření, vyrábění, hru a zpěv, turistiku, sportování,… Družina úzce 

spolupracuje se základní školou. Dle potřeb zákonných zástupců zajišťuje provoz družiny v době 

prázdnin, pomáhá zajišťovat akce školy.  

 

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.  

 

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 představení, 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 – vybíjená 

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  zúčastnili jsme se dvou programů: O 

přísloví – pro žáky 1.-3.r. 

                           Jak pracovat s on line katalogem – pro žáky 4.,5.r. 

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, rozsvěcení vánočního stromu. 

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 
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, žáci sbírají pro sdružení 

kaštany 

Hasiči 

8. PPP, SPC 
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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 6 000,- Kč umožňujeme školní vzdělání indické 

dívce. 

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

pro hipoterapii 

3. Fond Sidus – 1400,- 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 2016/2017 

 
Září 

1.9.2017 – slavnostně zahájen školní rok 2016/2017 za účasti děkana Fakulty informatiky z Hradce 

Králové Josefa Hynka a starosty obce Ing. Josefa Černohouse. Byla otevřena Montessori třída,do které 

bylo přijato 5 prvňáků, 1 druhák a dva žáci třetího ročníku.V této třídě vyučovala Markéta Gajdošová, 

která by měla během roku zakončit studia na pedagogické fakultě v HK, zároveň se vzdělávala 

v kurzu, který připravuje učitele pro výuku v Montessori třídách. Do školy nastoupilo 33 žáků, kteří 

byli vyučováni ve třech třídách. 
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8.9. – setkání s myslivci na Kozlovce, kde byl pro školáky připraven zajímavý program o přírodě, 

zvířatech, práci myslivců a závěrečné opékání buřtů. 

 

15.9. – porada ředitelů v Ústí nad Orlicí 

 

20.9. – schůzka rodičů, na které byli seznámeni s organizací nového školního roku, se školním řádem 

a dalšími důležitými dokumenty. 

 

27.9. – beseda o vesmíru, proběhly tři programy, jeden program pro MŠ a další dva pro ZŠ. Děti se 

zábavnou formou dozvěděly mnoho informací o vesmíru. 

 

 

29.9. – setkání učitelek malotřídních škol v Orličkách. Učitelky se setkávají pravidelně jednou za čtvrt 

roku na jedné ze škol. Vyměňují si zkušenosti, spolupracují při organizování akcí pro žáky. 

 

Říjen 

18.10. – pracovní porada zaměstnanců školy 

 

25.10. – fotografování prvňáků Orlickým deníkem 

 

 

31.10. – stavění ze stavebnice Geomag v rámci polytechnické výchovy 

 

 

 

Tato akce má u žáků veliký úspěch. Organizátor 

přiveze velké množství dílků magnetické stavebnice a 

děti mohou stavět dle své fantazie vše, co si vymyslí. Do 
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své práce zapojí manipulativní činnosti, představivost a výsledkem jsou zajímavé stavby. 

 

Listopad 

8.11. – fotografování dětí a žáků firmou Fotodienst Brno 

 

16.11. –jsme  návštívili jablonskou knihovnu. Její pracovnice připravily pro školy vzdělávací pořady. 

Z jejich nabídky jsme si vybrali  dva programy, pro ty menší o příslovích, starší se učili pracovat s on 

line katalogem. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11. – klasifikační porada 

 

22.11. – informační den pro rodiče 

 

23.11. – návštěva podzimní besídky v mateřské škole 

-návštěva mladších žáků v Montessori třídě, kde si školáci prohlédli nové prostory a pomůcky, se 

kterými jejich kamarádi pracují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11. – pasování žáků druhého ročníku na čtenáře. Program pro druháky připravila místní knihovnice 

pí  Hana Moravcová, pasování provedl starosta obce Ing. Černohous. Na druháky čekaly hádanky, 

úryvky z knížek, poznávali pohádkové postavy. Samotný akt pasování provedl pan starosta a pí 

Moravcová předala čtenářům na památku této akce knížky,které zakoupila Obec Jamné n. O.  

. 

 

 

Prosinec 

1.12. – rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu připravila škola společně s TJ Sokol. 

V programu vystoupili se svými básničkami školáci z Jamného, dále zazpíval pěvecký sbor Jabloňka 

z Jablonného nad Orlicí. K teplým voňavým nápojům se přidávaly sáčky s drobným cukrovím, které 

nám ochotně pomohly napéct  maminky dětí a školáků. 
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5.12. – divadelní představení Dobrodružství doktora Holuba seznámilo školáky s postavou známého 

cestovatele. Připomněli jsme si město Holice, kde se nachází Muzeum doktora Holuba a s napětím 

jsme sledovali dobrodružství, která na svých cestách tento dobrodruh zažíval.  

 

7.12. – Jak třídíme odpad byl program firmy Ekokom, která zábavnou formou seznámila žáky s touto 

problematikou. Opět jsme si zopakovali jednotlivé barvy kontejnerů a druhy odpadů, potom jsme 

prakticky třídili odpad do správných nádob. Seznámili jsme se recyklací některého odpadu a prohlédli 

jsme si výrobky, které byly vyrobeny opětovným zpracováním Pet lahví. 

 

 

8.12. – návštěva starších školáků v Montessori třídě 

 

14.12. – Vánoční koledování – program ZUŠ Jablonné n.O. nás naladil na vánoční období 

 

15.12. – žáci školy vystoupili s krátkým programem v hostinci U Moravců na setkání seniorů. Zároveň 

jim předali drobné dárečky, které zhotovila vychovatelka pí Dana Černohousová 

 

20.12. – vánoční besídka s jarmarkem pro rodiče, které předcházela generálka pro malé kamarády 

z mateřské školy. Program vánoční besídky byl pestrý. Do Betléma nás slovem i písní zavedli žáci 4.a 

5.ročníku, tanec dovádivých sněhuláků předvedli mladší školáci, stínové divadlo předvedli žáci 

Montessori třídy a nechyběly vánoční koledy, zimní básničky, ani hudební vystoupení malých 

muzikantů. Závěr besídky patřil jarmarku, který na návštěvníky čekal ve družině a kde si hosté mohli 

zakoupit drobné předměty vyrobené samotnými školáky nebo paní učitelkami. Ve stejném duchu 

pokračovala besídka i druhý den pro veřejnost. 

 

 

Leden 

9.-13.1. – lyžařský výcvik v Mlýnickém Dvoře 

Lyžařského výcviku se účastní děti mateřské školy i žáci základní školy. V ceně 1590,- korun je 

zajištěna doprava do lyžařského areálu i zpět, svačinka pro lyžaře a výcvik v jednotlivých družstvech. 

Žáci se učí dle svých schopností správný lyžařský styl, někteří se učí zvládnout i snowboard. 

V lyžařském areálu funguje dobře vybavená půjčovna, ve které mají účastníci kurzu možnost zapůjčit 

si lyžařskou výbavu, pokud nevlastní svoji. 
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24.1. – klasifikační porada 

 

30.1. – vysvědčení za I. pololetí předali svým žákům 

třídní učitelky. V Montessori byli hodnoceni slovně, u nás známkami. 

 

 

 

Únor 

6.2. – den otevřených dveří pro veřejnost v Montessori třídě 

 

17.2. – běžecké závody v Těchoníně, kterých se zúčastnili Jan Šulc, Josef Poláček a Anna Pawerová 

 

22.2. – projektový den o Polsku umožnil školákům během celého dopoledne získávat informace o 

tomto našem sousedovi, naučit se polskou píseň s tanečkem, několik polských slovíček a poznat tuto 

zemi trochu z blízka. 

 

  

 
 

Březen 

3.3. – třída Montessori navštívila planetárium v HK 

 

15.3. – bubenická dílna s panem Andršem proměnila všechny školáky v nadějné bubeníky. Bubnování 

na produkty sběrného dvora nemělo chybu. 

 

 

 

Duben 

4.4. – oslava Dne učitelů proběhla na bowlingu v Jablonném nad Orlicí za účasti bývalých 

zaměstnankyň školy 
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10.4. – zahájili žáci 4.a5.ročníku dopravní kurz v rámci získání cyklistického průkazu. Nejdříve 

čtvrťáci a páťáci prošli kurzem dopravní výchovy, který zakončili testem. Později absolvovali 

zdravovědu a praktickou jízdu na dopravním hřišti v Žamberku. Cyklistické průkazy jim v červnu 

předali pracovníci Policie ČR. 

 

 

11.4. – pracovní porada 

 

18.4. – klasifikační porada 

 

19.4. – tvořivá dílna s pí Třískovou, při které děti vyráběly dárky pro maminky – malovanou brož 

- firma z Lukavice odvezla sušenou pomerančovou a citronovou kůru. Během zimy školáci nasušili 29 

kg pomerančové kůry a 2 kg citronové kůry. 

 

20.4. – informační den pro rodiče, na kterém dostali zákonní zástupci informace o prospěchu a 

chování svých dětí 

 

24.4. – kurz zdravovědy byl další povinnou částí, kterou museli starší ročníky absolvovat, aby získaly 

cyklistický průkaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4. – zápis do 

1.ročníku byl nově podle pokynu MŠMT v dubnu. Do 1.ročníku bylo zapsáno 13 dětí. Zapsány byly 

děti do běžné třídy a do třídy Montessori. Paní učitelky zjišťovaly hravou formou  připravenost 

předškoláků na vstup do školy. 

 

 
 

Květen 

2.5.- jsme zahájili plavecký výcvik v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí. Kurz plavání  trval 10 lekcí po 

90 minutách  a byl ukončen v posledním červnovém týdnu. Školáci byli podle svých plaveckých 

schopností rozděleni do družstev, ve kterých plnili své vzdělávací plány.  

 

15.5. – praktická část dopravního kurzu pro žáky 4.a5.ročníku na dopravním hřišti v Žamberku. Tento 

kurz organizoval DDM Animo v Žamberku a jeho garantem byl pan Fiala. 
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17.,18.5. – celonárodní testování žáků 5.ročníků – naši páťáci se tak zúčastnili a on line testování, 

vyplňovali testy z angličtiny, matematiky a kombinovaných výchov. Průměrná úspěšnost páťáků byla 

66%. V anglickém jazyku měl jeden žák 100% úspěšnost, u ostatních se pohybovala v rozmezí 65 – 

89 %, v matematice 46-77 % a u kombinovaných výchov  52 – 76 %. 

 

25.5. – navštívili žáci Montessori třídy  Prahu 

 

 

Červen 

1.6. – focení celé školy profi fotografem Martinem Plankou ze Žamberka 

 

14.6. – atletika v Borku v Bystřeci 

Žáci malotřídních škol z Těchonína, Orliček, Jamného a Bystřece měřili své síly v atletických 

disciplínách.  

 

 
 

 

 

15.6. – Ve čtvrtek 15.6. jsme se rozjeli do Hradce Králové na fakultu informatiky , kam nás při 

zahájení školního roku 2016/2017 pozval děkan této fakulty prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 

Hned při příjezdu nás na parkovišti velmi srdečně přivítala delegace včele s panem děkanem a předala 

nám pěkné jmenovky s logem fakulty.  A pak už jsem si připadali jako Alenka v říši divů. Následovala 

prohlídka zajímavé budovy s moderním vybavením nejen učeben, ale i všech prostor, kvízová chvilka 

s panem děkanem, slavnostní zahájení vernisáže prací našich dětí na téma ,, Já a počítač", chutná 

svačinka v režii fakulty, a nechyběla ani paní redaktorka z rozhlasu, která o naší návštěvě natáčela 

reportáž. Ovšem bonbónek až nakonec - neuvěřitelné pokusy s tekutým dusíkem, které nám předvedla 

paní doktorka Michaela Křížová.  Po společné fotce před fontánou fakulty  jsme se rozloučili, všichni 

jsme obdrželi dárkové tašky a naše cesta pokračovala do Archeoparku ve Všestarech, kde náš program 

pokračoval. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě pravěkých lidí a vyzkoušeli jsme si  

střelbu z luku a hod oštěpem. Plni dojmů z vydařeného výletu jsme se vraceli domů v přehřátém 

autobusu, ale i tak máme na co vzpomínat. 
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16.6. – předali zástupci Policie ČR žákům 4.a 5.ročníku cyklistické průkazy 

 

20.6. – klasifikační porada, na které byly uzavřeny známky a byly slovně zhodnoceny výsledky práce 

žáků z Montessori třídy. 

 

21.6. - ,, 3 v 1 „  

Akce pro rodiče a žáky školy se uskutečnila v tělocvičně. Na několika stanovištích rodinné týmy 

vyzkoušely netradiční disciplíny, převážně děti si nechaly pomalovat obličej a všichni také dle své 

fantazie vyzdobily vařečky, jejichž výroba má v naší obci mnohaletou tradici. 

 

22.6. – návštěva Prahy žáků 4.a. 5.ročníku probíhala v režii cestovní kanceláře Výuka jinak. Školáci 

společně s pí učitelkami Drnovskou a Pšondrovou dojeli vlakem do Prahy, kde se jich ujala 

průvodkyně CK a provedla je naším hlavním městem. Žáci, kteří byli v Praze poprvé, poznali ta 

nejzajímavější historická místa a mohli si ověřit si učivo o hlavním městě  na vlastní oči. 

Nezapomenutelným zážitkem byla i cesta vlakem, protože tímto dopravním prostředkem dnes děti 

moc často necestují. 

 

 

23.6. – turnaj ve vybíjené malotřídních škol za účasti družstev ze ZŠ Mistrovice, Bystřec a Jamné se 

konal v místní tělocvičně. Naše družstvo získalo druhé místo.Zúčastněná družstva hrála systémem 

každý s každým a za podpory svých kamarádů změřili síly v tomto týmovém sportu. 

 

26.6. – branný den prověřil znalosti žáků v oblasti zdravovědy, práce s mapou, školáci si zabalili také 

evakuační zavazadlo a připomněli si morseovku.Jízdu zručnosti, znalosti o vybavení kola a cyklisty, 

dopravní značky, pravidla pro chodce i řidiče si ověřili na stanovišti před školou. 

 



 

22 

 

 

 

 

28.6. – rozloučení s žáky 5.ročníku a jejich rodiči na bowlingu ve Filipinu v Jablonném nad Orlicí je 

již tradiční akcí. Někteří se zde  prvně potkají s bowlingovou koulí, pro všechny je to  ale příjemně 

strávené odpoledne. Na závěr si páťáci pochutnají na zmrzlinovém poháru a dospělí si při prohlížení 

fotek z období školní docházky svých ratolestí zavzpomínají na uplynulých pět let v jamenské škole. 

 

29.6. – jsme zakončili školní rok 2016/2017. Žákům bylo předáno vysvědčení za obě pololetí, protože 

v lednu dostávají pouze výpis. Rozloučili jsme se s páťáky, kteří na památku dostali hrníčky , odměnili 

jsme nejlepší žákyni 5.ročníku Amálku Hejnou, která měla po celou dobu školní docházky v naší 

škole na vysvědčení stále samé jedničky. Odměněni byli také největší knihomolové 4.a5.ročníku. 

S přáním krásných prázdnin jsme se rozešli domů, někteří si ještě užívali klidné odpoledne ve školní 

družině  

Ve čtvrtek odpoledne uspořádali páťáci pro učitelky fáborkovanou. Připravili pro nás také řadu 

zajímavých úkolů. Barevné fáborky nás dovedly do restaurace U Tisu, kde jsme i my, učitelky, dostaly 

zmrzlinový pohár. 

 

Na pátek 30.6. vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno, pro zájemce byla dopoledne otevřena školní 

družina.  

 

O prázdninách proběhla ve všech učebnách výměna zářivek, kterou provedla firma Elektrokomplet 

z Jablonného nad Orlicí. Před budovou školy byla vyměněna dlažba za zámkovou a starou dlažbu 

položili zaměstnanci obce za školou, kde vytvořili zázemí pro odkládání kol. V budově školy byly 

odstraněny drobné závady a byla provedena potřebná údržba. V Montessori třídě byly připevněny na 

stěnu hasické přístroje a regály byly zajištěny proti pádu. Úklid budovy zajistila uklízečka paní 

Zdenka Faltusová. 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. 

   

   

 

  

12.Provedené revize a kontroly 

 

Tělocvičné nářadí tělocvična 16.3.2017 Roman Šťastný 

Hřiště MŠ, MŠ 16.3.2017 Roman Šťastný 

Hasicí přístroje 14.12.2016 Tomáš Mastný 

BOZP 11.4.2017 Ilja Michalec 

Krajská hygienická stanice 6.6.2016 Mgr. Čadová, Alena Záleská 

Finanční kontrola 15.12.2016 B. Kultová, J. Filip 

Platby pojistného  16.1.2017 VZP Ústí nad Orlicí 

BOZP  Werlik 
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Hospodaření školy v roce 2016 
Členění nákladů PO za rok 2016 

 

       

Charakteristika nákladů 
Náklady celkem v 
Kč % 

                                                            Zdroje v 
Kč     

 
      zřizovatel, vlastní UZ 33353 UZ33052 

 Učební pomůcky, výukový materiál, 
služby           

 
a akce související s výukou 200 718,35 5,00 164 932,35 35 786,00 0,00 

 
            

 
Zaměstnanci - mzdové náklady, zpracování             

 

mezd, bezpečnost práce 3 238 438,00 79,50 161 205,00 
2 986 

214,00 
91 

019,00 
 

            
 

ŠJ - potraviny, materiál, služby           
 

  265 838,37 6,50 265 838,37 0,00 0,00 
 

Majetek-pořízení, údržba, služby           
 

  134 681,00 3,00 134 681,00 0,00 0,00 
 

Energie-voda, plyn, elektřina           
 

  195 871,81 5,00 195 871,81 0,00 0,00 
 

Telefon, net, poštovné, pojištění,           
 

bankovní poplatky 42 523,56 1,00 42 523,56 0,00 0,00 
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SOUČTY 4 078 071,09 100,00 965 052,09 
3 022 

000,00 
91 

019,00 
 

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   Členění výnosů PO 2016 
     

       
Charakteristika výnosu Výnosy v Kč 

     

Dotace zřizovatele 445 205,00 
     

Dotace UZ 33353 3 022 000,00 
     

Dotace UZ 33052 91 019,00 
     

Vlastní výnosy 454 032,14 
     

SOUČTY 4 012 256,14 
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