Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože, Chvaleč,
okres Trutnov

Výroční zpráva
za školní rok 2020 – 2021

1. Základní údaje o škole:
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože Chvaleč, okres Trutnov
REDIZO:
IZO ZŠ:
IZO MŠ:
IZO ŠD:
IZO ŠJ:

600 102 165
102 578 095
150 009 453
117 900 541
150 009 470

Právní forma:
Právní subjekt od:

příspěvková organizace
1. 1. 2003

Kontaktní údaje školy:
Adresa:
Chvaleč 66, 542 11
Telefon ředitelství: 499 892 136, 603 710 525
Web:
www.zschvalec.cz
e-mail:
zschvalec@centrum.cz
IČO:
75 01 61 68
Datová schránka:
xvzjsz6
Vedení školy: ředitelka
vedoucí učitelka MŠ
vedoucí ŠJ

Mgr. Eva Binková
Mgr. Pavlína Baudyšová
Renáta Kašparová, DiS
Olga Mücková – od 1. 4. 2021

Zřizovatel:
Obecní úřad Chvaleč, Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč
Starosta obce: Ing. Tomáš Prouza
tel. 499 892 114
e-mail: obec.chvalec@tiscali.cz
web: www.chvalec.cz
Školská rada:
předseda: Ing. Jaroslav Přívratský
členové: Ervin Stief, Lukáš Chudoba
Charakteristika školy
Škola byla organizována jako dvoutřídní, kde se vyučovalo pět ročníků podle švp pro základní
vzdělávání s motivačním názvem 5P – Poznej, Pochop, Procvičuj, Používej, Předávej. Počet žáků
byl 23. Škola je umístěna v samostatné budově z roku 1876. V budově jsou dvě učebny, místnost pro
družinu a byt. Pod ředitelství základní školy patří i mateřská škola a školní jídelna, které se nacházejí
v jiné budově.
Ve škole se nachází školní družina, kterou navštěvovali všichni žáci školy.
Počet dětí v MŠ byl 23.

2. Obor vzdělání
Škola poskytuje vzdělání 1. stupeň ZŠ – 1. – 5. postupný ročník v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem; dle platného školního vzdělávacího programu. Vzdělávání je poskytováno i žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Pracovníci školy
Základní škola a školní družina
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Marie Bohatá – učitelka, speciální pedagog, metodik prevence
Lukáš Chudoba – učitel
Petra Lédlová – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci:
Simona Pacltová - uklízečka
Jaroslav Hurta – topič, školník
Lukáš Chudoba – školní asistent (EU – Šablony II)
Mateřská škola a školní jídelna
Pedagogičtí pracovníci:
Renáta Kašparová, DiS. – učitelka
Serafina Köhlerová – asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci:
Edita Binková – uklízečka
Michal Binek – topič
Olga Mücková – školní asistent (EU – Šablony II)
Simona Smyčková – kuchařka
Jana Voborníková – pomocná kuchařka
Účetnictví – využíváme externí firmu

4. Zápis k povinné školní docházce
Zápis probíhá vždy v souladu s platnými předpisy. Zápis proběhl distančním způsobem z důvodu
platných nařízení vzhledem k šíření nemoci COVID - 19. Do školy mohou být přijati všichni žadatelé
bez rozdílu trvalého bydliště. Nebyla podána žádná žádost o odklad k plnění povinné školní docházky.
5. Výsledky vzdělávání žáků
Všichni žáci prospěli bez zhoršené známky z chování, 20 žáků mělo vyznamenání. Nikdo neměl
neomluvené hodiny.
6. Distanční výuka
Distanční výuka probíhala v obdobích 14. 10. – 15. 11. 2020, 25. 1. – 29. 1. 2021
a 1. 3. – 9. 4. 2021 formou výuky přes google meet nebo osobními konzultačními hodinami. Žákům
s nedostatečnou technologickou podporou byly zapůjčeny notebooky. Výuky se účastnili všichni žáci.

7. Sociálně patologické jevy
Prevence sociálně patologických jevů je zpracována v Minimálním preventivním programu. V této
oblasti proběhlo z důvodu uzavírání škol jen malé množství akcí. V loňském školním roce na naší
škole nebyly řešeny žádné větší kázeňské přestupky, šikana apod. Tzn., že MPP byl vyhodnocen jako
pozitivní. Pro tuto oblast spolupracujeme i s externími pracovníky.
8. Vzdělávání pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají především formou seminářů, samostudiem (dle aktuálních
nabídek), studiem odborné literatury či odborných článků na internetu. Dále probíhají setkání mezi
pracovníky i z jiných škol, čímž dochází k předávání zkušeností. Jeden pedagog studuje na
pedagogické fakultě.
9. Realizované projekty
Šablony III
Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Škola
získala dotaci v celkové výši 457 608,- Kč. Díky této podpoře můžeme zaměstnat dva školní asistenty,
hradíme administraci projektu a uhradili jsme část technického vybavení (dataprojektor). Realizace
projektu probíhá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Celý školní rok dostávají žáci díky tomuto projektu jednou za 14 dní sáček s ovocem či zeleninou a
malé mléko. Cílem projektu je podpora zdravé výživy, zvýšení obliby a trvalé spotřeby ovoce a
zeleniny u dětí. Na konci školního roku jsou realizovány doprovodné programy – ochutnávka různých
druhů ovoce a zeleniny a mléčných výrobků spolu s prezentací jednotlivých druhů.
RECYKLOHRANÍ
Již několik let je naše škola zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Jde o školní recyklační program,
který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Tato soutěž je zaměřena na třídění a recyklaci
odpadů. V rámci tohoto programu mohou žáci nosit do školy použité baterie a nefunkční drobné
elektrospotřebiče (škola sbírá i velké spotřebiče od spoluobčanů), ale také společně plní soutěže a
kvízy. Podle množství odevzdaného elektroodpadu a za splnění úkolů v soutěžích jsou škole
přidělovány body, které vyměňujeme za ceny ve speciálním internetovém obchodě.
10. Školní činnost
Loňský školní rok byl dalším rokem výuky podle našeho ŠVP, je přístupný veřejnosti. Průběžně je
aktualizován.
Celoročním tématem bylo pokračování z předešlého školního roku „Od pravěku po současnost“.
Projekt ale nebyl dokončen a ve školním roce 2021/2022 bude již téma nové.
Vyučování je organizováno do práce v blocích tak, aby se prolínaly hlavní vyučovací předměty.
Jsou tak zajištěny lepší podmínky pro samostatnou či skupinovou práci. Při práci jsou hojně využívány
počítače, interaktivní tabule a práce s výukovými programy. Škola také disponuje tablety, které jsou
využívány především v Informatice, kde žáci pracují s pracovním sešitem – Informatika s Emilem, kde
se využívá Hejného metoda ve výuce matematiky. Žáci školy využívají k výuce tělesné výchovy místní
tělocvičnu, víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště. Z důvodu pandemie koronaviru jsme nenavštěvovali
kurz plavání.

Při základní škole pracovaly zájmové útvary velmi omezeně. Pokud to Nařízení vlády dovolovalo,
lektorka z Domu pod jasanem vedla kroužek keramiky, Lukáš Chudoba vedl výuku hry na piáno
(i distančně), kroužek němčiny Petra Lédlová.
Při pracovních činnostech převládá práce s přírodními materiály, žáci se sami podílejí na výzdobě
školy.
Ve třídě jsou umístěny nádoby na třídění odpadu, dodržujeme pitný režim.
Účastnili jsme se divadelních představení, byli jsme na vlastivědných vycházkách, na školních
výletech atd.
Pracovnice školy připravují pro žáky i děti z MŠ různé akce. Na konci školního roku je v naší škole
vydáván časopis „Bomba“.
Během školního roku pořádáme akce pro maminky, tatínky seniory, účastníme se charitativních
sbírek.
Školní rok byl velmi ovlivněn situací ohledně nemoci COVID-19, kdy docházelo k uzavírání škol a
distanční výuce.

Mimoškolní a školní aktivity
Výlet na hájenku – středověk – pečení chleba, výroba hliněných cihel

Předvánoční čas

Vánoce ve škole

Tři králové

Zimní olympiáda

Výlet do ZOO Dvůr Králové

Den dětí

Výlet – ekologické středisko DOTEK Horní Maršov

Cyklovýlet Chvaleč – Slavětín – Radvanice – Chvaleč

Výlet na hájenku – indiáni

11. Školní inspekce
V loňském školním roce inspekce ČŠI na naší škole neproběhla.
12. Příjmy
Škola je financována ze dvou zdrojů. Platy zaměstnanců, odvody, ONIV a OON jsou hrazeny
z prostředků MŠMT. Investiční a ostatní náklady jsou hrazeny z prostředků Obce. Obec též hradí platy
topičů.
Zpracovala: Mgr. Eva Binková
Ve Chvalči dne 24. 9. 2021

