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I.

Základní údaje a charakteristika školy

Název zařízení :
Právní forma
:
IČO
:
Adresa
:
Telefon
:

E-mail
Ředitel školy
Součásti školy

:
:
:

Školská rada

:

Zřizovatel
:
IČO zřizovatele :

Základní škola a Mateřská škola Korouhev
příspěvková organizace
750 16 583
Korouhev 181, 569 93 Korouhev
461 728 136 – ředitel
461 728 144 - mateřská škola, školní kuchyně
461 728 014 - účetní
skola.korouhev@email.cz
Mgr. Tomáš Sobola
základní škola
mateřská škola
školní družina
školní kuchyně
Mgr. Lenka Urbanová
Stanislava Vondrovicova DiS.
Marcela Straková
Ing. Renata Tišlová, Ph.D.
Mgr. Ladislav Filipi
Ing. Petr Vondrovic
Obec Korouhev
00276855

Budova naší školy má již svou historii. Byla postavena v roce 1848 a rozšířena
v roce 1914. Generální oprava proběhla v letech 1980- 1984, další oprava v roce
2013
V současné době se zde nachází dvě třídy základní školy ( škola je malotřídní
ve spojení 1. a 4. ročník a 2. a 3. ročník), školní družina, dvě třídy mateřské
školy a školní jídelna. K budově patří poměrně velký školní pozemek. Na
pozemku školy jsou 2 hřiště s asfaltovým povrchem - z toho jedno hřiště se
síťovým oplocením, které je vhodné především na míčové hry, altán, přístřešek
na dopravní výchovu a kompost. Hřiště MŠ s travnatým povrchem je vybavené
průlezkami, konstrukcí na houpačky a lana, váhovou houpačkou, kolotočem,
věží se skluzavkou, zahradním domkem, zastřešeným pískovištěm a lanovou
dráhou.
Škola nemá žádnou spádovou oblast, navštěvují ji pouze děti z Korouhve.
Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovalo 36 dětí. 1.ročník navštěvovalo 7
žáků, 2. ročník 11 žáků, 3.ročník 12 žáků a 4. ročník 6 žáků. Mateřskou školu
navštěvovalo 24 dětí v prvním oddělení a 9 dětí ve druhém oddělení, od března
bylo ve starším oddělení 25 dětí.
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Ve školní družině bylo přihlášeno 30 žáků.
Na základní škole vyučovali dva učitelé na úplný úvazek, vychovatelka ŠD
doučovala přesčasové hodiny za ředitele školy, další učitelka na zkrácený
úvazek vyučovala anglický jazyk. Učitelé jsou kvalifikováni, paní učitelka má
navíc státní zkoušku ze speciální pedagogiky. Vychovatelka ŠD také splňuje
kvalifikační předpoklady.
Na škole pracuje na zkrácený úvazek uklizečka, která také vypomáhá v kuchyni
jako pomocná kuchařka.
Praktikuje se systém aktivních přestávek na školní zahradě.
Pokračuje se v zavedeném pitném režimu.
Ve škole se třídí odpad
- papír
- biologický odpad
- baterie
- plasty
V mateřské škole pracují tři učitelky a pedagogická asistentka. Obě dvě učitelky
ve starším oddělení pracovaly na plný úvazek, třetí učitelka v malém oddělení
pracovala na zkrácený úvazek. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího
programu : ,, Společně s našimi zvířátky, překonáváme překážky“, který je
rozpracován do 10 integrovaných bloků. Program je více zaměřen na rozvoj
pohybu u dětí.
Také v mateřské škole je na zkrácený úvazek uklizečka.
Ve školní jídelně byly tři pracovnice. Kuchařka je zaměstnána na plný úvazek.
Místo pomocné kuchařky s úvazkem 0,13 vykonává uklizečka ZŠ a s úvazkem
0,26 uklizečka MŠ. Úvazky pomocné kuchařky byly od února 2019 sjednoceny,
takže pomocnou kuchařku s úvazkem 0,39 vykonává uklizečka ZŠ. Vedoucí
stravování pracuje také na zkrácený úvazek. V naší školní jídelně se v tomto
školním roce uvařilo 12 923 obědů, což je v průměru 62 obědů denně, vydalo se
9 524 svačinek – v průměru 46 svačinek za den.
Základní škola zajišťuje pro žáky pitný režim – ve třídách a v družině jsou
umístěny konvice s čajem. Většina žáků v tomto školním roce opět odebírala
mléčné výrobky. Škola se také účastní evropského projektu „ Ovoce do škol“.
Proškolení pedagogických i provozních zaměstnanců z oblasti BOZP a PO se
uskutečnilo 29.8.2018.
V měsíci říjnu a červnu jsme se žáky navštívili dopravní hřiště, kde za vedení
učitelů a pracovníků DDM proběhla výuka dopravní výchovy.
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Od 10.9.2018 do 26.11.2018 proběhl plavecký výcvik v poličském bazéně.
Zúčastnili se ho žáci všech ročníků. Žáci 3.a 4. ročníku měli výuku hrazenou
z rozpočtu školy, žáci 1. a 2. ročníku si výuku hradili sami ( 70,- Kč za lekci ).
V jarních měsících také děti z MŠ absolvovaly kurz plavání v poličském bazénu.
V mateřské škole proběhlo 27.3.2019 fotografování – fotografování bylo do
sad, které si také většina rodičů odebrala. Fotografování do sad využili také
někteří žáci školy.
Škola nadále spolupracuje s občanským sdružením Chrpa ( hyporehabilitace ), a
fondem Sidus ( vybavení pro dětské pacienty v Motole a v Olomouci).
Výsledky výchovy a vzdělávání na škole

II.

Informace o prospěchu a chování dětí jsou podávány individuálně, nebo
na rodičovských schůzkách.
Počty žáků:
ročník
1.
2.
3.
4.

počet žáků
7
11
12
6

CELKEM

36

Přidělení tříd:
třída

ročník

počet
žáků

I.

2.,3.

23

Mgr. Tomáš Sobola

II.

1.,4.

13

Mgr. Lenka Urbanová

ŠD

1. - 4.

30

Stanislava Vondrovicová DiS.

třídní učitel
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Prospěch žáků:

1.
2.
3.
4.

prospěl s
vyznamenáním
7
11
10
5

CELKEM

33

ročník

prospěl

neprospěl

0
0
2
1

0
0
0
0

3

0

poznámka

Odcházející žáci 4. ročníku:
škola
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Celkem odcházejících žáků

III.

počet žáků
5
1
6

Organizace školního roku 2018 – 2019

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
ukončení prvního pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
ukončení školního roku
ředitelské volno

3.9.2018 ( po. )
29.10. ( po. ) a 30.10.2018 (út. )
22.12.2018 ( so. ) – 2.1.2019 (st. )
31.1.2019 ( čt. )
1.2.2019 (pá. )
4.2. – 8.2.2019 ( po. – pá. )
18.4.2019 ( čt. )
28.6.2019 ( pá. )
3.1.-4.1.2019

Státní svátky:
28.září
Den české státnosti ( pá.)
28.říjen
Den vzniku samostatného československého státu (ne. )
17.listopad Den boje za svobodu a demokracii ( so. )
1.leden – Den obnovy samostatného státu (út. )
8.květen- Den vítězství ( st.)
5.červenec- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( pá. )
6.červenec- Den upálení Mistra Jana Husa ( so.)
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Ostatní svátky:
24.prosinec– Štědrý den ( po. )
25.prosinec- 1.svátek vánoční ( út. )
26.prosinec- 2.svátek vánoční ( st. )
1. ledenNový rok (út. )
19.duben- Velký pátek
22.dubenVelikonoční pondělí ( po. )
1.květenSvátek práce ( st. )
Pedagogické rady, třídní schůzky:
28.srpna
14.listopadu
25.ledna
23.dubna
24.června

IV.

2018
2018
2019
2019
2019

15.listopadu 2018
25.dubna

2019

Přehled učebních plánů

Ve školním roce 2018 – 2019 se na naší škole vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
ročník
předmět

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Týdenní dotace
povinných předmětů

V.

1.
9
0
5
2
0
0
1
1
1
2

2.
9
0
5
2
0
0
1
1
1
2

3.
9
3
5
3
0
0
1
1
1
2

4.
7
3
5
0
2
2
1
1
2
2

21

21

25

25

Úrazy

V základní škole nebyly evidovány žádné úrazy, v mateřské škole nebyl také
evidován žádný úraz.
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VI.

Údaje o zaměstnancích školy

ředitel školy, třídní učitel, aprobace 1. st. ZŠ, 33 let praxe
- úvazek 100%
- vyučování 1. přesčasové hodiny
třídní učitelka, aprobace 1.st. ZŠ, 31 let praxe
- úvazek 100%
- vyučování 2. přesčasových hodin
vychovatelka ŠD, 29 let praxe
- úvazek 67,86%
-učitelka
- úvazek 45,45%
učitelka, 6 let praxe
- úvazek 13,63
vedoucí učitelka MŠ, 30 let praxe
- úvazek 100%
učitelka MŠ, 6 let praxe
- úvazek 100%
učitelka MŠ, malé oddělení 9 let praxe
- úvazek 60%,
asistentka v MŠ, 3 roky praxe
- úvazek 75%
účetní, 15 let praxe
- úvazek 50%
uklizečka ZŠ, 16 let praxe
- úvazek 75%
- pomocná kuchařka
- úvazek 39%
kuchařka, 30 let praxe
- úvazek 100%
vedoucí jídelny, 31 let praxe
- úvazek 20%
uklizečka MŠ, 15 let praxe
- úvazek 60%
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VII.

Inspekce a kontroly

19.11.2018
27. 3.2019
9. 5.2019
11. 6.2019
25. 6.2019
22. 8.2019

kontrola hospodaření – Obecní úřad
kontrola hospodaření – Obecní úřad
kontrola BOZP
kontrola OSSZ
kontrola Krajská veterinární správa
kontrola el. spotřebičů po instalaci ( kuchyň )

VIII. Revize
4.12.2018
18. 2.2019
23. 3.2019
23. 3.2019
18. 6.2019
24. 6.2019

roční prohlídka plynového zařízení
rozbor vody ( Zdravotní ústav )
revize el. zařízení
revize el. spotřebičů a nářadí
revize hasicích přístrojů
revize tělocvičny a šk. hřiště

IX. Vlastní hodnocení školy
Dobré výsledky dosahujeme především v:
Přechodu žáků do 5. ročníku.
Na škole je stabilizovaný stav zaměstnanců.
Absence žáků nevykazuje výkyvy.
Klima školy je přátelské a rodinné.
Spolupráce s obecním úřadem je na dobré úrovni.
Ve škole pracují 4 zájmové kroužky. Tři
kroužky vedou
pedagogové školy ve svém volném čase bez nároku na odměnu,
keramický kroužek vedli rodiče žáků z MŠ.
o Komunikace mezi zaměstnanci školy a vedením školy je na dobré
úrovni.
o Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu bylo vyvážené.
o Škola se na veřejnosti prezentuje svými vystoupeními ke Dni
matek, vánoční besídkou, vystoupeními pro seniory, pořádáním
Svatomartinských oslav, dnem otevřených dveří a pravidelnými
třídními schůzkami.
o
o
o
o
o
o
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o Na škole se třídí odpad - v každé třídě, dílně i v MŠ jsou sběrné
nádoby na papír, plasty, kompost a smetí.
o Ve výuce jsou používány PC, které jsou zapojeny do sítě a mají
připojení na internet a interaktivní tabule.
o Školní prostředí je velice estetické, na chodbách je velké množství
květin, chodby i učebny jsou barevně vymalované, škola je
vyzdobena pracemi dětí. Je zde také fotogalerie akcí školy.
Zlepšit bychom měli:
o Další prezentaci na veřejnosti
o Komunikace s rodiči
o Práce s webovými stránkami školy
o Zaměřit se na modernizaci PC
o Estetické prostředí školy, okolí školy, školní zahrada:
 Oprava sportovního hřiště
 Oprava a postupná obměna herních prvků na hřišti MŠ
 Oprava přístřešku na dopravní výchovu
 oprava plotu kolem pozemku ZŠ
 oprava tarasu pod školou
 oprava přístupu ke kompostu

X.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhl dne 11.4.2019. Do prvního ročníku bylo zapsáno 10 žáků.
Odklad školní docházky nebyl udělen.

XI.

Výhled školní docházky

Ve školním roce 2019- 2020 by mělo do základní školy docházet 40 žáků, do
mateřské školy 31 dětí.
Ve školním roce 2020- 2021 by mělo do základní školy docházet 44 žáků, do
mateřské školy 25 dětí.
Ve školním roce 2021 – 2022 by mělo do základní školy docházet 35 žáků, do
mateřské školy 29 dětí
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XII.

Školní družina

Školní družina měla 30 přihlášených žáků.
Provoz ŠD probíhal denně od 12.15 – 16 hod. Výchovné činnosti byly
realizovány dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a dle rozvrhu činností s ohledem
na individualitu, přirozené zájmy dětí a věkové zvláštnosti.
V podzimním období jsme uspořádali setkání se seniory ve škole. Žáci si
připravili krátký kulturní program s pohoštěním. Po vystoupení probíhala
beseda o obilovinách, kterou si pro děti připravila paní Petrásová.
Navštívili jsme Muzeum CBM v Poličce, kde probíhala výstava pro veřejnost
se zaměřením na život ve středověku.
Tradičně jsme uctili památku tragicky zahynulých letců u pomníku za obcí. Žáci
si připomněli stoleté založení Československé republiky výrobou
břečťanových věnců zdobených trikolorou.
Předvánoční čas byl vyplněn pravidelnými činnostmi –přípravou na vystoupení
při rozsvěcování vánočního stromu. Navštívili jsme Oblastní charitu v Poličce,
která připravuje zajímavý program pro veřejnost S vůní vanilky.
V zimním čase jsme se věnovali pohybovým aktivitám na čerstvém vzduchu.
Zejména sáňkování, bobování, stavbám ze sněhu, procházkám do přírody apod.
Na jaře jsme se opět setkali v kulturním domě se seniory, pro které jsme měli
připravené čtení pohádek a zpívání. Odměnou pro děti byla ukázka pletení
pomlázky, kterou si pak mohli žáci pod vedením zkušených seniorů
vlastnoručně uplést a odnést domů.
Program v ŠD byl doplněn nácvikem divadla na téma ze Starých pověstí
českých. S velkým úspěchem proběhla premiéra i repríza. S částí programu
prezentovali školu v CBM v Poličce při vernisáži výstavy Igráček.
Dvakrát jsme navštívili kino v Poličce. Shlédli jsme pohádku Anděl páně 2 a
Mary Poppins se vrací.
Program aktivit ve družině je doplňován o spontánní aktivity navržené dětmi,
které rozvíjí jejich osobnost.
XIII.

Mimoškolní aktivity

Ve škole žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary :
-sportovní kroužek ( 14 žáků)
-kroužek výpočetní techniky ( 12 žáků )
-kroužek dovedných rukou ( 12 žáků )
-keramika (24 žáků )
Kroužky vedli pedagogové školy ve svém volném čase bez nároku na odměnu,
keramický kroužek vedl externí pracovník z naší obce.
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Akce pořádané školou nebo za její účasti:

XIV.

Sportovní soutěže:
 19. 9.2018 – oblastní kolo v přespolním běhu
 21. 9.2018 – okresní kolo v přespolním běhu
 27. 6.2019 – sportovní den školy
Akce školy:



























10. 9.2018 – zahájení plaveckého výcviku
12. 9.2018 – S mapou nad Korouhví – Maxičky
19. 9.2018 – návštěva Divadelního klubu festival MIMEFEST
20. 9.2019 - požární poplach s výjezdem dobrovolných hasičů z obce
20. 9.2018 – beseda se zástupcem sport.oddílu Spartak Polička
10.10.2018 – schůzka s rodiči žáků 1. ročníku
10.10.2018 – beseda s důchodci ŠD
16.10.2018 – koncert pardubic. filharmoniků k výročí založení ČSR
19.10.2018 – ukázková hodina pro děti z MŠ
25.10.2018 – projektový den – vznik ČR
31.10.2018 – návštěva divadla Jójo –Ze psí boudy
29.11.2018 - návštěva divadla Jójo – Bílá přání
30.11.2018 – S vůní vanilky návštěva charity
3.12.2018 – rozsvícení vánočního stromku - pásmo písniček
20.12.2018 – projektový den – Vánoce
21.12.2018 – školní vánoční besídka
12. 2.2019 – minicirkus
18. 2.2019 – vzdělávací pořad pro žáky 1. ročníku Veselé zoubky
21. 2.2019 - návštěva divadla Jójo – O nezbedných kúzlátkách
21. 2.2019 – školní kolo v recitaci
26. 2.2019 – oblastní kolo v recitaci ( CBM )
18. 3.2019 – okresní kolo v recitaci ( 2.místo )
19. 3.2019 – školní kolo ve zpěvu
20. 3.2019 – Poličský skřivánek ( 2x 1.míst, 2.místo, 3. místo )
22. 3.2019 – matematický Klokan a Cvrček
27. 3.2019 – fotografování žáků do sad ( v MŠ )
4. 4.2019 - návštěva divadla Jójo
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XV.

4.
4.
8.
11.
16.
17.
11.
13.
16.
29.
30.
4.
11.
12.
18.
19.
20.
25.
25.

4.2019 – krajské kolo v recitaci ( 2.místo )
4.2019 – vystoupení nejen pro rodiče v KD – Staré pověsti české
4.2019 – Den otevřených dveří
4.2019 – zápis do 1. ročníku
4.2019 – projektový den Velikonoce
4.2019 – čteme v MŠ – Ferda Mravenec
5.2019 – repríza Staré pověsti české v CBM Polička
5.2019 – loutkové divadlo – Když se čerti ženili
5.2019 – školní besídka ke Dni matek
5.2019 – repríza divadelního představení Staré pověsti české
5.2019 – minicirkus
6.2019 – vycházka na Jelínek
6.2019 – focení žáků
6.2019 – školní výlet – vlakem do Brna
6.2019 – čtení v MŠ
6.2019 – návštěva dopravního hřiště
6.2019 – sběrová akce – Remat letovice
6.2019 – vycházka žáků 1.-3. ročníku na Kateřinky
6.2019 – cyklo výlet žáků 4. ročníku na hrad Svojanov
Mateřská škola

Školka pracuje podle vzdělávacího programu : ,, Společně s našimi zvířátky,
překonáváme překážky“,který je rozpracován do 10 integrovaných bloků.
Program je více zaměřen na rozvoj pohybu u dětí.
Mateřskou školu navštěvovalo 34 dětí. Ve velkém oddělení – 25, v malém 9
dětí. Provoz MŠ je denně od 6.30 – 16 hod. V malém oddělení pracovala jedna
paní učitelka, ve velkém oddělení dvě učitelky a asistentka pedagoga. Dále
v MŠ pracuje školnice.
V mateřské škole pracujeme podle ŠVP: ,,Společně s našimi zvířátky,
překonáváme překážky‘‘. Naše školka je zapojena do projektu České obce
sokolské pro předškolní děti : ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je
k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění
úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se
zvířátky a úkoly.
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Akce MŠ :
Září 2018
- schůzka s rodiči
- beseda o hokeji s p. Grubhofferem – TJ Spartak Polička
- pěší výlet na Kateřinky, plnění úkolů z projektu, zpět autobusem
- požární poplach s výjezdem dobrovolných hasičů z obce
Říjen 2018
- ,,Drakiáda‘‘ – akce s rodiči, plnění úkolů z projektu
- výlet na přehradu do Poličky- ,,Podzimní procházka‘‘
- divadlo Jó-jo: ,, Pohádka ze psí boudy“.
- bruslení na zimním stadionu v Poličce ( 1 lekce)
Listopad 2018
- pěší výlet na Jelínek - ,,Zimní procházka“
- divadlo Jó-jo: ,,Bílé přání“.
- návštěva pomníku padlým z první světové války v obci
Prosinec 2018
- zpívání u vánočního stromečku
- ,,Čertovský den - aneb zachraňme andílka“
- vánoční besídka v MŠ
- ,,Vánoce v lese“
Leden 2019
- Minicirkus v MŠ
- Karneval
- ,,Zimní olympiáda‘‘
Únor 2019
- bruslení na zimním stadionu v Poličce – 2 lekce
- divadlo Jó-jo ,,O nezbedných kůzlátkách“.
- focení dětí do Svitavského deníku
Březen 2019
- bruslení na zimním stadionu v Poličce – 3 lekce
- schůzka s rodiči
- fotografování dětí do sad
- návštěva hospodářství u Novotných
- návštěva v místní knihovně
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Duben 2019
- den otevřených dveří- návštěva dětí v 1.třídě ZŠ
- vystoupení v KD pro veřejnost
- screeningové vyšetření očí
- plavecký výcvik – plavecký bazén v Poličce - 2 lekce
Květen 2019
- plavecký výcvik – plavecký bazén v Poličce - 4 lekce
- divadlo Jó-jo,, Trampoty čarodějky Čarymůry“
- posezení s maminkami
- sběrová akce papíru - společně se ZŠ
- cirkusové představení na hřišti k MDD
- loutkové představení : ,,Jak zachránit princeznu“.
Červen 2019
- plavecký výcvik – plavecký bazén v Poličce - 4lekce
- školní výlet do ,,Perníkové chaloupky‘‘, Rábí u Pardubic
- pantomima
- pěší výlet na Jelínek
- pěší výlet na Kateřinky, plnění úkolů z projektu, zpět autobusem
- divadlo Jó-jo,, Sarka a Farka“.
- rozloučení s předškoláky
Červenec 2019
- vycházka k pomníku letců
- vycházka k rybníku p. Filipi a k rybníku p. Slavíčka
Do mateřské školy jsme pořídili nový nábytek – knihovnu, skříň na výtvarné
potřeby, dvě skříňky na zeď, záclony. Přemístěním nábytku a postýlek nám
vznikl větší prostor pro zřízení ,,kuchyňky‘‘. Zde děti mohou pracovat
s běžnými potravinami (ovoce, zelenina, těsto,…). Také jsme zakoupili dva
samoobslužné čepovače na čaj a vodu, aby byl zajištěn pro děti pitný režim.
Do třídy jsme pořídili dětem pracovní ponk, opravdové nářadí a dva interaktivní
panely na zeď na procvičování jemné motoriky. Na školní zahradě bylo
postaveno zastřešené pískoviště a lanová dráha
Celoroční program doplňujeme i vlastními návrhy dětí a rodičů.
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Vlastní hodnocení MŠ
Kladně hodnotíme především :
- přátelskou atmosféru, znalost rodinného prostředí
- dobrou spolupráci se ZŠ – společné akce, příležitosti k návštěvám ZŠ, děti
dobře znají prostředí školy ( lehčí přechod do 1.třídy ZŠ ), využívání
tělocvičny
- děti ze ZŠ mají možnost strávit čas před vyučováním i po vyučování
v MŠ
- spolupráci se zřizovatelem
- dobré vztahy na pracovišti
- podporu dalšího vzdělávání ped. pracovníků
- vedeme děti k ekologii, třídíme odpad (sběrné nádoby v MŠ).
- prezentujeme se na veřejnosti svými vystoupeními ( Den matek, vánoční
zpívání u stromečku, vystoupení pro veřejnost v KD, společné akce
s rodiči,..)
Zlepšit bychom měli:
- prezentaci MŠ na webových stránkách
- komunikaci s rodiči přes webové stránky
- moderní elektrotechnické vybavení (např. interaktivní tabule)
- oddělení pro malé děti funguje v provizorních podmínkách
- estetické prostředí v MŠ ( vlhké zdi, opadávající omítka, ..)
- okolí MŠ - úprava vstupu ( přitékající voda , podmáčení budovy)
- dovybavení školní zahrady
XVI. Další vzdělávání pedagogů
ved.učitelka MŠ
Praktická asertivita
Projektové dny a týdny v MŠ
Školní připravenost
učitelka MŠ
Jóguj-hraj si-relaxuj
učitelka ZŠ
Metody pro práci s literárními i neliterárními texty
Hejného metoda z praktického hlediska
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učitelka ZŠ
Metody pro práci s literárními i neliterárními texty
učitel ZŠ
Novely právních předpisů
Realizace projektů MAP II
Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace
Hejného metoda z praktického hlediska
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání
Změna financování regionálního školství
Prevence sociálně patologických jevů

XVII.

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme
 vedli 3 zájmové kroužky
 v rámci výuky ( Člověk a jeho svět, Český jazyk ) probíhají besedy o
škodlivosti kouření, drog, alkoholu

XVIII.

Opravy a údržba

V tomto školním roce bylo provedeno:







výmalba WC a šaten, oprava malby na chodbách, ve třídách a v
kuchyni, v MŠ, v ŠD
zakoupení výdejního vozíku s ohřevem, mycího stolu, myčky
nádobí, škrabky na brambory a lednice
v kuchyni částečně nové rozvody el.energie
úprava archivu ( regály )
vystěhování kabinetu
doplnění kapaliny do solárních kolektorů

16

XIX.

Oblast ICT služeb

Připojení na internet je zajištěno firmou PODA a.s. Polička, správu sítě s 22
počítači obstarává ORFAST Polička, který zároveň poskytuje zpracování
čtvrtletních výkazů .
XX. Hospodaření za kalendářní rok 2018
Příjmy celkem:
6 386 728,08 Kč
Náklady celkem:
6 361 176,21 Kč
Výsledek hospodaření:
25 551,87 Kč – převedeno do rezervního fondu

XXI.

Závěr

Škola funguje dobře. Daří se udržet počet žáků, který je potřebný pro provoz
školy. I přes nemalé investice, které se uskutečnily v loňském roce, jsou před
námi další akce, které pomohou zkvalitnit školní prostředí. Jsou to zejména:
Oprava přístřešku na dopravní výchovu
Oprava síťového ohrazení u školního hřiště
Oprava zděného oplocení u školní zahrady
Vyčlenění prostoru na pomůcky
Instalace rekuperačních jednotek ve třídách

V Korouhvi
…………………………
Mgr. Tomáš Sobola
ředitel školy
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Souhlas školské rady ze dne 14.11.2019

…………………….
Mgr. Lenka Urbanová

…………………………
Ing.Renata Tišlová Ph.D.

…………………………
Mgr. Ladislav Filipi

…………………………
Stanislava Vondrovicová DiS.

…………………………
Marcela Straková

…………………………
Ing. Petr Vondrovic

Na vědomí 1x Obec Korouhev
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