
Výroční zpráva o činnosti základní školy
 za školní rok 2010/2011

1. Základní údaje a charakteristika školy  

    

      Název školy:       Základní škola Běrunice, okres Nymburk

Sídlo školy : Běrunice, Hlavní 77

IČO: 75031329

Kontaktní spojení: telefon 325 650 036

e-mail zsberunice@seznam.cz

www www.zsberunice.webn  o  de.cz  

      Poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č. j . 26 241/2009-21 ze dne

20. 11. 2009

 identifikátor právnické osoby: 600 050 742

 základní škola  IZO : 102 374 724 kapacita 60 žáků

 školní družina  IZO : 113 700 288 kapacita 25 žáků

Zřizovatel: Obec Běrunice,  IČO : 00 238 988

 Forma hospodaření: škola je samostatným právním subjektem od 1. 12. 2002 
s příspěvkovou formou hospodaření.

Vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, e-mail):

Ředitelka školy: Mgr. Bohumila Fifernová 325 650 036 zsberunice@seznam.cz

Vychovatelka školní 
družiny:   

Petra Suchánková 325 650 036 zsberunice@seznam.cz

mailto:zsberunice@seznam.cz
http://www.zsberunice.webnode.cz/
http://www.zsberunice.webnode.cz/
http://www.zsberunice.webnode.cz/


  Charakteristika školy  

Budova ZŠ se nachází u hlavní silnice asi uprostřed obce Běrunice. Běrunice leží na trase 
mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou.

Je jednoposchoďová. V přízemí je šatna, provizorní tělocvična, II. třída, školní družina, 
umývárna s WC, úklidová komora, chodba a schodiště.

Zadním vchodem se vchází na školní zahradu.

V prvním poschodí jsou I. a III. třída ( zařízena jako počítačová, přírodovědná a vlastivědná 
učebna), ředitelna, sborovna, umývárna s WC a chodba.

Součástí budovy je i školní byt. Kuchyňka v něm je využívána při hodinách PČ (např. 
pečení perníčků, pizzy, housek, koláčů, cukroví, třených moučníků, palačinek, ...), při akcích ŠD a 
kroužku dovedných rukou. Ostatní místnosti slouží jako sklady.

Budova je majetkem Obce Běrunice. Inventář školy spravuje právní subjekt ZŠ Běrunice, 
okres Nymburk.

Základní škola byla ve školním roce 2010/2011 dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Na 
začátku školního roku měla 23 žáků.

• Ředitelkou  ZŠ byla -   Mgr. Bohumila Fifernová

• I. třída  (1.a 2. ročník) –  3 + 5 žáků, třídní učitelka Mgr. Bohumila Fifernová

• II. třída (3., 4.a 5. ročník) – 1+ 8 + 6 žáků, třídní učitelka Mgr. Marta Kubánková

• Ve ŠD bylo zapsáno 23 dětí, vychovatelka Petra Suchánková

13. září se odhlásili sourozenci Karolína Křížová a Matěj Málek. 

V I. třídě vyučovala Mgr. Bohumila Fifernová Čj, M a Tv. Jednu hodinu Tv, ostatní výchovy 
a prvouku v této třídě učila Petra Suchánková.

Ve II. třídě vyučovala Mgr. Marta Kubánková Čj, Aj, M, Př, Vl a Hv.  Zbývající výchovy, 
prvouku a přírodovědu ve 4. ročníku učila v této třídě Petra Suchánková.

 Školnické práce a úklid budovy s přilehlými prostory prováděla paní Jana Bartošová.

 



Ve školním roce 2010 – 2011 probíhaly tyto kroužky:

 hra na flétnu - Petra Suchánková

dovedné ruce - Petra Suchánková

 kroužek AJ - Mgr. Marta Kubánková

 počítačový kroužek -  Mgr. Marta Kubánková

klub deskových her -  Mgr. Marta Kubánková

Žáci školy se zúčastňovali během školního roku různých soutěží v rámci školy, ale i 
některých vybraných soutěží, využívány byly PC, televize, video, hifi věž a magnetofony. 

Zúčastnili jsme se projektu EKOfest Poděbrady, konaného pod záštitou poděbradského 
EKOgymnázia a Středočeského kraje. Na začátku školního roku jsme dohodli spolupráci s panem 
inženýrem Jiřím Žabkou – ředitelem polesí Obora Kněžičky a domluvili si s ním několik návštěv 
v oboře. Návštěvu jsme uskutečnili na podzim a na jaře. V zimě zavítal pan Žabka k nám do školy, 
kde jsme s ním uspořádali tiskovou konferenci.

Výstupem tohoto projektu bylo natočení filmu o vybrané lokalitě z okolí naší školy, což 
v našem případě byla právě Obora Kněžičky.

 Jeden žák prvního ročníku, jedna žákyně druhého ročníku, jedna žákyně čtvrtého ročníku 
a dva žáci pátého ročníku reprezentovali naši školu na závěrečné konferenci v Poděbradech, kde se 
sešli zástupci všech zúčastněných škol a zástupci Středočeského kraje.  Žáci úspěšně 
reprezentovali při promítání našeho filmu v zámeckém kině v Poděbradech. Tento film také 
zhlédli žáci ve školní družině a následně pak rodiče při závěrečné zahradní slavnosti ve škole.

Žáci se zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Škola se umístnila 
na výborném 2. místě ze všech 164 zúčastněných škol a získala finanční odměnu 4000,- Kč. 
Nejlepší sběrači byli ohodnoceni.  

Využívána byla školní zahrada pro zdravý pobyt a sportovní vyžití. Dbali jsme na to, aby 
žáci přebytečnou energii mohli vybít spíše v přírodě než při vyučování a o přestávkách. Během 
roku proběhl plavecký výcvik v bazénu v Nymburce. Po ukončení výcviku byli všichni žáci plavci.

Žáci se celoročně starali o krmení bažantů (upevňování vztahu k přírodě a zvířatům).
Během roku probíhalo půjčování knih ze žákovské knihovny. Pořízeny byly nové knihy a 

encyklopedie. O přestávkách a v době mimo vyučování se mohli žáci vzdělávat čtením z 
půjčených knih, i knih přinesených z domova. Využívat mohli i veřejnou knihovnu na chodbě 
v přízemí. Žáci měli možnost hrát i společenské hry, karty, pexesa a pracovat se stavebnicemi.

Pravidelně byla obměňována výzdoba v budově školy (výrobky žáků, hodnocení soutěží, 
tematické nástěnky k ročním obdobím, různé nabídky apod.) a ve vývěsní skříňce v obci.

Stravovat se chodí žáci do školní jídelny, která se nachází asi 150 m od budovy ZŠ.
Pitný režim dětí řeší škola tak, že si všichni žáci nosí nápoje v plastových lahvích z domova, 

ve škole si mohou  kupovat dotované mléko různých příchutí nebo ovocné džusy.
Z nabídky mají možnost vybrat si ke svačině i müsli tyčinky, dezertíky, lipánky apod.
V letošním školním roce se starší žáci (3., 4. a 5. ročník) zaměřili na třídění odpadů. Od 

zřizovatele jsme dostali velké odpadkové koše na třídění plastů a papíru. Na podzim jsme se 
zúčastnili soutěže EKO-KOM a vyrobili znak obce z odpadového materiálu.



Škola se neustále věnuje tématům o šikaně, agresivitě, vulgárním vyjadřování, kouření, 
drogách a požívání alkoholu dětmi, ale i dospělými (video, besedy a rozhovory, názory a zážitky 
dětí). Stále je dětem připomínáno i chování za mimořádných událostí a v krizových situacích.

Zabývali jsme se také dopravní tematikou (vycházky, vyjížďky na kolech po okolí, video, 
testy). Zúčastnili jsme se výuky a výcviku na dopravním hřišti v Nymburce (3., 4. a 5. ročník).

Škola pokračovala v dlouhodobých akcích BESIP, ŠKOLNÍ MLÉKO, ZDRAVÉ ZUBY a 
OVOCE DO ŠKOL.

Během školního roku probíhaly schůzky s rodiči žáků, konzultační hodiny a pedagogické 
rady. Využívány byly i některé nabízené akce DVPP, čerpány dny k dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků. V měsíci listopadu proběhlo školení BOZP všech zaměstnanců. 
V květnu proběhlo školení všech zaměstnanců na téma Problematika dětských úrazů. K této akci 
byly přizvány kolegyně z okolních málotřídních škol. Ředitelka školy se zúčastňovala různých 
schůzek a seminářů. Starala se o bezproblémový chod školy. V účetnictví jí pomáhalo Sdružení - 
Středisko služeb se sídlem v Nymburce, se kterým má škola dlouhodobě dobré zkušenosti. V 
listopadu byl zřízen elektronický podpis.

Během celého školního roku ředitelka školy průběžně konzultuje se zřizovatelem provozní 
záležitosti. Spolupráce je velmi dobrá, zřizovatel schválil navrhovaný rozpočet a pomáhal škole při 
realizaci různých akcí i zabezpečení údržby v okolí školy (sekání a vyhrabávání zahrady, čištění 
chodníků kolem školy). 

Během měsíce září byl dokončen plot kolem školní zahrady. V prosinci došlo k rekonstrukci 
osvětlení v I. třídě. V průběhu školního roku byly opraveny žaluzie v celé budově školy. Do školní 
družiny byl zakoupen nový televizor a bubínky ( muzikoterapie,  potlačení agresivity). 

Během školního roku byly problémy s kvalitou vody. V průběhu školního roku probíhaly 
drobné instalatérské opravy. I když se prováděly revize, začátkem prázdnin praskla pancéřová 
hadice u úpravny vody ve školní družině a došlo k vytopení. S tím byly spojené proběhnuvší 
malířské a natěračské práce.

Škole bylo nabídnuto levnější připojení k internetu, kterého jsme využili v měsíci červnu. 
Byly pořízeny dva stoly na PC (III. třída, školní družina). Do II. třídy byly pořízeny nové stoly a 
židle pro žáky. 

Koncem března se škola přihlásila do projektu EU peníze školám. Podala žádost na 
ministerstvo školství, které ji schválilo. Ještě během hlavních prázdnin jsme vybrali dodavatele a 
zadali zakázku na pořízení nových počítačů ( 9 pevných + 1 notebook), interaktivního projektoru 
do II. třídy  a tabule, projektoru a fotoaparátu na výuku prvouky a přírodovědy.



 Vzdělávací program školy

Vzdělávací program Č. j. Počet ročníků Počet žáků

ŠVP ZŠ Běrunice, 1.9.2007 4 17

Základní škola 16 847/96-2 1 6

Učební plán

   Učební plán 1. - 5. ročníku základní školy vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci 
záměrů vzdělávacího programu při formování základů vzdělanosti žáků. Přihlíží k potřebě 
návazného vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a 
psychologickým zvláštnostem 1. stupně základní školy

• výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývá všechny oblasti a obory základního 
vzdělávání

• přiměřeným stupněm otevřenosti, pružnosti a variability umožňuje dotváření podle 
pedagogických záměrů a podmínek školy i uplatňování různých způsobů diferencované 
výuky

• stanovuje týdenní hodinovou dotaci (s využitím disponibilních hodin podle RVP) povinných 
vyučovacích předmětů, jak se zřetelem ke splnění vzdělávacích požadavků na 1. stupni 
základní školy, tak se zřetelem k potřebě zdravého tělesného a duševního rozvoje žáků.

UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 1. - 5. ROČNÍK

Ročník
Předmět 1. 2. 3. 4. 5.

Český jazyk 10 9 8 8 7

Anglický jazyk 3 3 3

Matematika 4 5 5 5 5

Prvouka 2 2 3

Přírodověda 2 2
Vlastivěda 2 2

Hudební výchova 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1

Pracovní činnosti 1 1 1 2 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 2

Týdenní dotace 
povinných předmětů

21 21 24 26 25

 Vysvědčení bylo zpracováno a vytištěno na počítači. Žáci obdrželi v pololetí výpis 
z vysvědčení a na konci roku oficiální verzi za obě pololetí.



2. Údaje o pracovnících školy ( v     hlavní činnosti )  

a) Personální zabezpečení

Pracovníci fyzické 
osoby

k 1. 9. 2010

přepočt.prac. 
k  1. 9. 2010

fyzické 
osoby k  

30. 6. 2011

přepočt.prac. 
k  30. 6. 2011

Pedagogičtí celkem

z toho: vychovatelé

3 2,40 3 2,40

1                  0,60 1 0,60

Nepedagogičtí 
celkem

1 1,00 1 1,00

Celkem 4 4,00 4 4,00

    

 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2011

Věk do 30 let

včetně

31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let z toho

důchodci

Počet 0 0 3 0 0 0

Z toho žen 0 0 3 0 0 0

Průměrný věk pedagog. pracovníků školy je : 45 let

 c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle

            zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)
Kvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní 

pracovníci

I. stupeň 2 1

Vychovatelé 1 0



d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy

 

Název akce Školící instituce  Účastníků Rozsah 
(hodin)

Seminář k projektu 

EKOfilm Poděbrady

Ekogymnázium 
Poděbrady

1 2x3..................
6

Setkání metodiků MPP PPP SK Nymburk 1 2

Supervize pro metodiky 
prevence

PPP SK Nymburk 1 2

Novely právních předpisů k 
 1. 1. 2011

Zařízení  pro  DVPP 
Zeman

1 3

Univerzita začíná na ZŠ HYL Kolín 1 5

Tvořivé činnosti v cyklu roku ve 
výuce a volnočasových 
aktivitách VÁNOCE

VISK Nymburk 1 4

Příprava projektů na ZŠ a 
využívání ICT ve výuce pro ZŠ

Centrum  vzdělanosti 
Liberec

2 8

Závěrečná konference k 
projektu EKOfilm

Ekogymnázium 
Poděbrady

1 4

Problematika dětských úrazů a 
možnosti jejich prevence

VISK Nymburk 3 24

Projekt EU peníze školám – Jak 
vyplnit projektovou žádost

VISK Nymburk 1 4

Environmentální a mediální 
výchova, osobnostní a sociální 
výchova

Ochrana  fauny  ČR 
Votice

1 7

Konference OXFORD Oxford  University 
Press Praha

1 3



3. Počet budov, ve kterých se vyučuje   

1 budova:  3 učebny, 1 školní družina, 1 provizorní tělocvična.

Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost

– Objednávky a nákup učebnic, pracovních sešitů, sešitů a pomůcek

– Nákup pomůcek pro budoucí žáky 1. ročníku

– Nákup materiálu pro aranžování

– Nákup materiálu na výchovy a do školní družiny (financováno schváleným 
příspěvkem od rodičů)

– Nákup didaktických a kancelářských pomůcek

– Nákup čisticích prostředků a materiálu

– Objednávky a nákup knih do žákovské a učitelské knihovny

– Objednávky a evidence - školní mléko

– Evidence – ovoce do škol

– Evidence a vyhodnocování sběrů

– Kontroly ze strany zřizovatele

– Kontroly ze strany odboru školství, KÚ, MŠMT a ČŠI

– Kontroly hasicích přístrojů

– Kontroly BOZP a PO, kontrola lékárničky

– Revize a opravy elektrospotřebičů,  akukamen, hromosvodu

– Revize nářadí v tělocvičně 

– Revize elektrozařízení ve ŠD

– Instalace programů do počítačové sítě

– Zpracování dat správcem sítě ing. Hladkým

– Malování a nátěry

– Analýzy vzorků vody, údržba a opravy vodoinstalace, vývoz septiku



4. Údaje o škole

a) Počty tříd

Počet tříd

k 1. 9. 2010 2

k 30.6.2011 2

b) Počty žáků

Počet žáků

k 1. 9. 2010 23

k 30. 6. 2011 21

c) Počet žáků ve třídách

Třída Počet žáků k 1. 9. 2010 Z toho dívek

I. /1. ročník 3 2

I. /2. ročník 5 5

II. /3. ročník 1 0

II. /4. ročník 8 5

II. /5. ročník 6 3

     
d) Průměrný počet žáků na třídního učitele 

I.stupeň běžné třídy 11, 5

e) Individuálně integrovaní žáci (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře)

celkem integrovaných žáků: 0

     z toho druhy postižení: 0

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

                0 0 0 0 0 0 0

 

f)  Přeřazení do ZŠ speciální

ze kterých ročníků 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r.

počet žáků 0 0 0 0 0



5. Výsledek zápisu do prvního ročníku

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 
do prvního ročníku

Z toho počet dětí 
s odkladem školní 

docházky

Počet odkladů  pro 
školní rok 2011/2012

1 8 1 0

 

6. Chování žáků

a)  Klasifikace chování

Chování 1. pololetí 2. pololetí

počet žáků počet žáků

velmi dobré 23 21

uspokojivé 0 0

neuspokojivé 0 0

 b) Zameškané hodiny

Zameškané 
hodiny

omluvené

1. pololetí  2010/2011 2. pololetí 2010/2011

počet hodin průměr počet hodin průměr

1. ročník 164 54,67 83 27,67

2. ročník 99 24,75 114 28,50

3. ročník 4 4,00 5 5,00

4. ročník 250 31,25 270 33,75

5. ročník 291 58,20 296 59,20

  

    Zameškané hodiny neomluvené 0



 7. Prospěch žáků

1. pololetí  2010/2011 2. pololetí 2010/2011

počet žáků vyznamenání počet žáků vyznamenání

1. ročník 3                         3 3 3

2. ročník 4 4 4 4

3. ročník 1 1 1 1

4. ročník 8 5 8 5

5. ročník 5 4 5 3

 8. Školní družina

Počet oddělení Počet žáků

Školní družina 1 21

9. Poradenské služby školy v     daném školním roce  

Spolupráce s PPP, pediatrem, rodiči, MŠ Běrunice, ZŠ Kněžice, ZŠ Opočnice, ZŠ Záhornice, ZŠ 
Městec Králové, hasiči Městec Králové,Velké Výkleky a Lovčice.

10. Hodnocení prevence sociálně-patologických jevů na základě minimálních preventivních 
programů

Besedy, videokazety.

11. Rada školy

Správním orgánem školy je Školní rada, která zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a 
hospodařením.

Školská rada byla ustanovena dne 9. října 2006.

Školská rada má 6 členů:

a/ jmenováni zřizovatelem: p. Jana Mašindová, p. Dagmar Franclová
b/ zástupci rodičů: p. Iva Podnecká, p. ing. Anna Vanžurová
c/ zástupci školy: Mgr. Marta Kubánková, p. Petra Suchánková



12. Další formy spolupráce s     rodiči a ostatními partnery školy v     daném školním roce  

– pohovory s rodiči, schůzky rodičů, konzultační hodiny ve II. třídě

– spolupráce s OÚ

– spolupráce s občany, kulturní vystoupení dětí, výroba přáníček a drobných dárků

– spolupráce s p. ing. Janou Záhorovou - aranžování

– spolupráce s jinými školami – ZŠ Opočnice, ZŠ Kněžice, ZŠ Záhornice, ZŠ Městec Králové, ZŠ 
Dymokury

– spolupráce s Plaveckou školou v Nymburce

– spolupráce s dětským a praktickým lékařem

– spolupráce s MŠ Běrunice – návštěva předškoláků ve škole, společné kulturní akce

– spolupráce s hasiči Městec Králové

13. Výjezdy žáků mimo objekt školy

V tomto školním roce škola nezorganizovala pobyt ve škole v přírodě. 

 

14. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol realizovaných v     daném školním roce  

V tomto školním roce nebyla žádná kontrola ze strany ČŠI.

15. Akce školy

Datum Název akce                     

  1.   9. 2010 Slavnostní zahájení školního roku

 22.  9. 2010 Internetová kriminalita a šikana – talkshow v Hálkově divadle Nymburk

 24.  9. 2010 Podzimní vycházka - Kopičák

 30.  9. 2010 Schůzka s rodiči

  5. 10. 2010 Bubínky- seznámení s hudebními nástroji +  praktická ukázka a hraní

  5. 10. 2010 Odpolední akce – aranžování s ing. Záhorovou (podzimní květináč)



12. 10. 2010 Cyklistický výlet do Obory Kněžičky – prohlídka obory, pozorování přírody a 
zvěře, beseda s ing. Žabkou

 20. 10. 2010 Výlov Žehuňského rybníka – pozorování práce rybářů

 26. 10. 2010 Mimoškolní akce – spaní ve školní družině (duchové, pouštění lampionu štěstí)

 11.11. 2010 Mimoškolní akce - příjezd sv. Martina (kulturní vystoupení žáků před OÚ)

 19.11. 2010 Beseda s rybářem – ukázka ryb, beseda s p. Dobiášem (rybářský kroužek 
Dymokury)

27.11. 2010 Mimoškolní akce - rozsvěcení vánočního stromu před OÚ Běrunice – kulturní 
vystoupení žáků

30. 11. 2010 Odpolední akce - vánoční aranžování s p. ing. Záhorovou (věneček)

 9. 12.  2010 Odpolední akce – kulturní vystoupení pro seniory v Obecním domě Běrunice

17. 12. 2010 Návštěva kina v Městci Králové – Vánoční příběh (animovaný film)

 20.12. 2010 Odpolední akce – vánoční besídka pro rodiče

 22.12. 2010 Vánoční besídka pro děti (zvyky, koledy, dárky, posezení u čaje a cukroví)

 17. 1. 2011 Zápis dětí do 1. ročníku – zapsáno 8 žáků

 31. 1. 2011 Rozdání výpisu z vysvědčení

 18. 2. 2011 Projektový den – Požární ochrana (sledování videa, kresba, kvíz, vyhodnocení, 
zopakování)

   3. 3. 2011 Dřevíčkova dílnička – vlastní výroba dětí (zvířátko ze dřeva)

 14. 3. 2011 Tisková konference – beseda s ing. Žabkou o lesním hospodářství a myslivosti

 23. 3. 2011 Zahájení plaveckého výcviku (ukončen 25. 5. 2011)

 25. 3. 2011 Divadelní představení v MŠ - Safari

 29. 3. 2011 Recitační soutěž málotřídních škol v ZŠ Opočnice

   1. 4. 2011 Cyklistický výlet do Obory Kněžičky – hlaváček jarní

   7. 4. 2011 Odvoz starého papíru

 20. 4. 2011 Schůzka s rodiči

 20. 4. 2011 Fotografování žáků (propagace ledního hokeje)

 26. 4. 2011 Projektový den – Obora (zakončení projektu – závěrečné testování a 
vyhodnocení)

 29. 4. 2011 Mimoškolní akce – spaní ve školní družině (odpolední a večerní program 
zaměřený na čarodějnice)

 10. 5. 2011 Školní výlet do Prahy – historické památky (Pražský hrad, Karlův most, 
Staroměstské náměstí-Orloj)

 20. 5. 2011 EKOfest Poděbrady – závěrečná konference k projektu – promítání filmů 
v zámeckém kině v Poděbradech (reprezentovalo 5 žáků)



 20. 5. 2011 Vycházka – pole, les – barvy, živočichové, léčivé rostliny, ... (ostatní žáci)

 26. 5. 2011 Divadelní představení  v Klicperově divadle v Chlumci nad Cidlinou – Jak víla 
Modrovláska splnila tři přání

 31. 5. 2011 Odpolední akce – včelařská výstava a beseda v Městci Králové

   3. 6. 2011 Dopolední akce s hasiči na hřišti v Běrunicích – ukázka techniky, hašení, 
soutěže, dovádění dětí v pěně

   6. 6. 2011 Návštěva dopravního hřiště v Nymburce

   9. 6. 2011 Dopolední akce – turnaj málotřídních škol na hřišti v Opočnici

 17. 6. 2011 Cyklovýlet Lodín – víkendová akce

 20. 6. 2011 Návštěva kina v Městci Králové – Čertova nevěsta

 22. 6. 2011 Besídka pro děti z MŠ
Besídka pro rodiče
Odpolední zahradní slavnost – rozloučení s páťáky, šerpování

 30. 6. 2011 Slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

Před každým výletem, akcemi a prázdninami jsou žáci poučeni o bezpečném chování.
Před každou rukodělnou činností jsou poučeni o bezpečnosti práce.

16. Prázdniny ve školním roce 2010   – 201  1  

Typ prázdnin Termín
Podzimní prázdniny středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny od čtvrtka  23. 12. 2010 do neděle 2. 1. 2011
Pololetní prázdniny pátek 4. 2. 2011
Jarní prázdniny od pondělí 7. 2. do neděle 13. 2. 2011
Velikonoční prázdniny čtvrtek 21. 4. a pátek 22. 4. 2011
Hlavní prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2011

   



Stanovené cíle pro školní rok 2011 – 2012

Zaměření na estetiku
Budeme se snažit i nadále vést žáky k citlivějšímu vnímání sebe sama a svého okolí doma i 

ve škole. Naší snahou bude vytvářet pro ně příjemné a podnětné prostředí ve škole (výzdoba tříd, 
chodeb, šatny). Výrobky budou děti tvořit v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, ve 
školní družině a v kroužku dovedných rukou. V příštím školním roce se budeme těšit na pořízení 
vypalovací pece a na spoustu výrobků, které mají děti i pedagogové v hlavě. Na pořízení pece 
jsme dlouho čekali, šetřili jsme většinu finančních prostředků získaných ze sběru starého papíru a 
víček od PET lahví.

Většinu výrobků si žáci nosí domů a ty pak slouží k obdarování rodičů, sourozenců, či 
prarodičů nebo k výzdobě pokojíčků. Dle sdělení dětí i jejich rodičů sloužily tyto výrobky také 
k výzdobě jejich vlastních obydlí a zahrad.

Estetická výchova je realizována na těchto úrovních:

1/ výroba a práce s různými materiály, používání různých technik

2/ aranžování pod odborným vedením paní ing. Jany Záhorové

3/ kladení důrazu na estetiku při oblékání a celkovém vzhledu

Zaměření na posilování pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a na dopravní 
výchovu

V příštím školním roce budeme opět organizovat různé sportovní akce ve školním i 
 mimoškolním čase – bude se jednat hlavně o cyklistické vyjížďky do okolí a vycházky do přírody.

Aby se mohly děti bezpečně pohybovat na kole i v silničním provozu, zaměřili jsme se v 
letošním školním roce více na dopravní výchovu. Protože jsme věnovali dopravní problematice 
zvýšenou pozornost, byli jsme spokojeni  s výsledky teoretické přípravy i s jejím využíváním 
v praxi. Téměř všechny děti získaly průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Nymburce.

Ke zdravému tělu bude přispívat i zdravá výživa a pitný režim.



Cíle pro příští školní roky

Naším cílem bude působit na děti tak, aby z nich jednou byli dobří lidé.

Budeme se snažit potlačovat jejich stále stoupající agresivitu a vulgární vyjadřování. Vést je ke 
vzájemné pomoci a spolupráci.

I nadále je budeme vést ke zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům a 
pohybovým aktivitám. Často budeme upozorňovat na nebezpečí návykových látek a nebezpečí 
důvěřivosti k cizím lidem.

Myslíme si, že stále přetrvává nechuť dětí k četbě, a proto se ještě více zaměříme na probuzení 
jejich zájmu o knihy a tím budeme zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost. Plánujeme návštěvu 
místní knihovny a besedy nad přečtenými knihami. V tomto školním roce jsme se věnovali 
čtenářským chvilkám a budeme v nich ještě intenzivněji pokračovat.

Nadále budeme doplňovat žákovskou i učitelskou knihovnu o nové publikace, výběr s dětmi 
konzultujeme. Využíváme hojně i nabídek zásilkových nakladatelství.

V letošním školním roce jsme uskutečnili dvakrát celodenní pobyt dětí ve škole a s tím související 
přespání ve školní družině. Byl pro ně přichystán pestrý odpolední a večerní program. Protože se 
nám akce osvědčila, plánujeme její zopakování i v příštím školním roce.

Díky možnosti čerpání financí z projektu EU peníze školám plánujeme v příštím školním roce 
modernizaci ICT vybavení školy a pořízení nových počítačů pro žáky i vyučujícího do počítačové 
učebny. Počítačové pracoviště bylo rozšířeno, zakoupeny byly ještě čtyři židle s pojezdem. Do 
školní družiny plánujeme pořídit projektor, tabuli, fotoaparát a notebook, které budou využívány 
především k výuce přírodovědných předmětů. II. třída byla modernizována nákupem nového 
školního nábytku (stoly a židle) a interaktivního projektoru s renovací stávající tabule.

V Běrunicích dne 5. září 2011

…...............................................................................

podpis ředitele a razítko školy

Příloha č. 1- seznam žáků

Příloha č. 2 - fotodokumentace
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