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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 roce 2020 byla
řešena vlhkost v MŠ – odvětrané předsazené stěny ze sádrokartonu, rekuperace v I. a II.
třídě, v oddělení ŠD a ve velkém oddělení MŠ, v celé budově byly provedeny nové zásuvkové
rozvody elektrické energie.V roce 2021 byla provedena oprava kachliček v kuchyni a bylo
řešeno odstranění vlhkosti v šatnách žáků.
V současné době se zde nachází dvě třídy základní školy ( škola je malotřídní ve spojení 1. a
3. ročník a 2. a 4. 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, lanovou dráhou a prolézacím
tunelem.
Škola nemá žádnou spádovou oblast, navštěvují ji děti z Korouhve, jedna žákyně z Jedlové a
dvě z Trhonic.
Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvovalo 43 dětí. 1.ročník navštěvovalo 14 žáků, 2.
ročník 11 žáků, 3.ročník 7 žáků a 4. ročník 11 žáků. Mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí
v prvním oddělení a 9 dětí ve druhém oddělení.
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. Ve druhém a čtvrtém ročníku pracovala na poloviční úvazek asistentka pedagoga.
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. 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.
Kuchařka ve školní jídelně je zaměstnána na plný úvazek. Místo pomocné kuchařky
s úvazkem 0,39 vykonává uklizečka ZŠ. Vedoucí stravování pracuje také na zkrácený úvazek.
V naší školní jídelně se v tomto školním roce uvařilo 9 964 obědů, což je v průměru 52 obědů
denně, vydalo se 5 938 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
30.8.2020.
V září jsme absolvovali na dopravním hřišti v Poličce dopravní výchovu.
Od 7. 9. 2020 do 5. 10. 2020 proběhly 4 kurzy plaveckého výcviku v poličském bazéně.Další
výuka plavání byla zrušena z důvodu COVID 19. Výcviku se zúčastnili 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 ).
Od 14. října byla vzhledem k rozšíření COVID 19 zrušena prezenční výuka a zavedena
distanční výuka, která probíhala přes platformu google classroom až do 17. listopadu.
Od 18. listopadu do 28. února probíhala prezenční výuka.
Od 1. března do 11. dubna byly školy opět uzavřeny a výuka probíhala pouze distančně
Od 17. května bylo možné znovu spojovat třídy, od 7. června probíhala výuka bez roušek
( roušky byly povinné pouze ve společných prostorách ).

Škola nadále spolupracuje s občanským sdružením Chrpa ( hyporehabilitace ), a fondem
Sidus ( vybavení pro dětské pacienty v Motole a v Olomouci).

II.

Výsledky výchovy a vzdělávání na škole
Informace o prospěchu a chování dětí jsou podávány individuálně, nebo na
rodičovských schůzkách.

Počty žáků:
ročník
1.
2.
3.
4.

počet žáků
14
11
7
11

CELKEM

43

Přidělení tříd:
třída

ročník

počet
žáků

třídní učitel

I.

2.,4

22

Mgr. Tomáš Sobola

II.

1.,3

21

Mgr. Lenka Urbanová

ŠD

1. - 4.

30

Stanislava Vondrovicová DiS.

Prospěch žáků:

1.
2.
3.
4.

prospěl s
vyznamenáním
14
10
6
4

CELKEM

34

ročník

prospěl

neprospěl

0
1
1
7

0
0
0
0

9

0

Odcházející žáci 4. ročníku:

škola
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Celkem odcházejících žáků

počet žáků
11
0
11

poznámka

III.

Organizace školního roku 2020 – 2021

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
ukončení prvního pololetí
Pololetní prázdniny
COVID
ukončení školního roku

1. 9. 2020 ( út. )
29. 10. ( čt. ) a 30 .10. 2020 (pá. )
23. 12. 2020 ( st. ) – 3. 1. 2020 (ne. )
28. 1. 2021 ( čt. )
29. 1. 2021 (pá. )
14. 10. – 18. 11. 2020
1. 3. – 11. 4.2021
30. 6. 2021 ( st. )

Státní svátky:
28. září
28. říjen
17. listopad
1. leden –
8. květen5. červenec6. červenec-

Den české státnosti ( po.)
Den vzniku samostatného československého státu (st. )
Den boje za svobodu a demokracii ( út. )
Den obnovy samostatného státu (pá. )
Den vítězství ( so.)
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( so. )
Den upálení Mistra Jana Husa ( ne.)

Ostatní svátky:
24. prosinec– Štědrý den ( čt. )
25. prosinec- 1.svátek vánoční ( pá. )
26. prosinec- 2.svátek vánoční ( so. )
1. ledenNový rok (pá. )
2. dubenVelký pátek
5. dubenVelikonoční pondělí
1. květenSvátek práce ( so. )

Pedagogické rady
31. srpna
2020
19. listopadu 2020
21. ledna
2021
19. dubna
2021
21. června 2021

IV.

Přehled učebních plánů

Ve školním roce 2020 – 2021 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 byly evidovány 4 drobné úrazy, jeden úraz byl odškodněn. V mateřské škole
nebyl evidován žádný úraz.

VI.

Údaje o zaměstnancích školy

ředitel školy, třídní učitel, aprobace 1. st. ZŠ, 35 let praxe
- úvazek 100%
třídní učitelka, aprobace 1.st. ZŠ, 33 let praxe
- úvazek 100%
- vyučovány 2 přesčasové hodiny
vychovatelka ŠD, 31 let praxe
- úvazek 85,70%
-učitelka
- úvazek 45,45%
učitelka, 8 let praxe
- úvazek 13,63%
vedoucí učitelka MŠ, 32 let praxe
- úvazek 100%
učitelka MŠ, 8 let praxe
- úvazek 100%

učitelka MŠ, malé oddělení 11 let praxe
- úvazek 72,57%,
asistentka v ZŠ, 5roky praxe
- úvazek 50%
účetní, 17 let praxe
-

úvazek 50%

-

úvazek 75%

-

úvazek 39%

-

úvazek 100%

-

úvazek 20%

-

úvazek 60%

uklizečka ZŠ, 18 let praxe
- pomocná kuchařka
kuchařka, 32 let praxe
vedoucí jídelny, 33 let praxe
uklizečka MŠ, 17 let praxe

VII.
12. 11. 2020
15. 6. 2021
16. 6. 2021
16. 6. 2021
16. 6. 2021
16. 6. 2021
21. 6. 2021

VIII.
14. 9. 2020
26. 10. 2020
26. 10. 2020
4. 12. 2019
24. 2. 2020
16. 6. 2021
16. 6. 2021
16. 6. 2021
17. 6. 2021

Inspekce a kontroly
kontrola hospodaření – Obecní úřad
kontrola hospodaření – Obecní úřad
KHS kontrola ŠD
KHS kontrola ZŠ
kontrola spalinových cest
roční prohlídka plynového zařízení
kontrola BOZP ČOSPŠ

Revize
revize rozvaděče
revize el.zařízení
revize el.spotřebičů
roční prohlídka plynového zařízení
rozbor vody ( Zdravotní ústav )
revize tlakových nádob
revize tlakových nádob
revize plynového zařízení
revize hasicích přístrojů

IX. Vlastní hodnocení školy
Dobré výsledky dosahujeme především v:
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

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. V tomto roce kroužky nebyly otevřeny z důvodu COVID 19.
Komunikace mezi zaměstnanci školy a vedením školy je na dobré úrovni.
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu bylo vyvážené.
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. V tomto roce díky
opatřením ke Covid 19 se většina těchto akcí neuskutečnila.
Na škole se třídí odpad - v každé třídě, dílně i v MŠ jsou sběrné nádoby na
papír, plasty, kompost a smetí.
Ve výuce jsou používány PC, které jsou zapojeny do sítě a mají připojení na
internet a interaktivní tabule.
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 – částečně řešeno
 oprava tarasu pod školou
 oprava přístupu ke kompostu

X.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhl dne 26. 4. 2021 pouze přes internet bez účastí dětí. Do prvního ročníku byli
zapsáni 3 žáci. Nebyl udělen žádný odklad školní docházky.

XI.

Výhled školní docházky

Ve školním roce 2021 - 2022 by mělo do základní školy docházet 32 žáků, do mateřské školy
31 dětí.
Ve školním roce 2022 – 2023 by mělo do základní školy docházet 36 žáků, do mateřské školy
29 dětí

XII.

Školní družina

Školní družina zahájila ve školním roce 2020-2021 ranní provoz denně od 6:30 do 7.30 hodin,
odpolední provoz probíhal denně od 12:00 do 16:00 hodin. Bylo přihlášeno 30 žáků.
Výchovné činnosti probíhaly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a dle plánu činností s ohledem
na individualitu dětí, přirozené zájmy a věkové zvláštnosti.
Vzhledem k omezené činností ŠD z důvodu covidových opatření byla družina otevřena pouze
pro 1. a 3. ročník. Zároveň družinové aktivity se prováděly co nejvíce ve venkovních
prostorách za dodržování bezpečnostních opatření.
V podzimním období děti pouštěly vlastnoručně vyrobené draky, trávili čas na oblíbených
místech v přírodě.
V adventním čase jsme připravovali dárky pro své nejbližší, před vánočními prázdninami jsme
uskutečnili předvánoční odpoledne s překvapením. Děti obdržely sportovní potřeby a hry.
V zimě děti sáňkovaly a bobovaly, sledovaly zvířecí stopy, vyráběly krmítko pro ptáky, sypaly
semínka a pozorovaly ptactvo, které určovaly podle atlasu.
K výchovným a zájmovým činnostem byl využíván školní altán a přilehlé hřiště u školy.
Rekreační aktivity se prováděly formou turistických procházek do okolí.
Tradiční setkávání s místními seniory nebyla uskutečněna stejně i návštěvy kulturních
zařízení (muzeum CBM a kino Tylův dům Polička) z důvodu protiepidemických opatření.
Přestože byla činnost družiny přerušována covidovými opatřeními, po návratu do školy
program opět navázal na stávající plán činností ŠD.

XIII.

Mimoškolní aktivity

z důvodu COVID 19 v tomto školním roce nebyla zahájena činnost zájmových kroužků.

XIV.

Akce pořádané školou nebo za její účasti:

Sportovní soutěže:


vzhledem ke COVID 19 se žádné sportovní soutěže nekonaly

Akce školy:
















7. 9. 2020 – zahájení plaveckého výcviku
8. 9. 2020 – třídní schůzky žáků 1.ročníku
9. 9. 2020 - požární poplach s výjezdem dobrovolných hasičů z obce
16. 9. 2020 – návštěva dopravního hřiště
17. 9. 2020 – vzdělávací program „ korouhevské varhany „
18 .9. 2020 - návštěva divadla Jójo - Pohádka z lesní školky
5. 10. 2020 – ukončení plaveckého výcviku ( 4lekce – COVID 19 )
22. 12. 2020 – třídní vánoční besídky
17. 5. 2021 – Veselé zoubky – vzdělávací program pro žáky 1. ročníku
1. 6. 2021 – Škola skřítků - Liboháj Polička
8. 6. 2021 – focení žáků
16. 6. 2021 – pasování žáků 1. ročníku na čtenáře ( knihovna Korouhev, obec Kor. )
24. 6. 2021 – sběr papíru
28. 6. 2021 – pěší výlet na výletiště v Borovnici
29. 6. 2021 – sportovní den

XV.

Mateřská škola

1. Organizační podmínky
V loňském školním roce 2020-2021 navštěvovalo naši mateřskou školu 29 dětí. Ve velkém
oddělení – 20, v malém 9 dětí. V malém oddělení pracovala v loňském roce jedna paní
učitelka na zkrácený úvazek, ve velkém oddělení dvě učitelky. Dále v mateřské škole pracuje
na zkrácený úvazek školnice. Běžný provoz MŠ je od 6.30 – 16.00.
V naší mateřské škole pracujeme podle ŠVP: ,, Společně s našimi zvířátky, překonáváme
překážky‘‘. Naše mateřská škola je zapojena do projektu České obce sokolské : ,, Cvičení se
Sokolem“. Denně zařazujeme pohybové chvilky ve třídě, 1x týdně cvičíme v tělocvičně na
nářadí, v zimě jezdíme bruslit, v létě plavat. Společně s rodiči pořádáme ,, Sportovní
odpoledne“. Snažíme se do programu zařazovat více pěších výletů do okolí Korouhve a
polodenních výletů kombinovaných s autobusovou dopravou.
V období pandemie onemocnění - COVID 19 jsme přijali přísnější hygienická a organizační
opatření. Mateřská škola byla uzavřená v období od 29. 2. do 9. 4. 2021 a od 12. 4. 2021
byla opět otevřená pro děti IZS a ped. pracovníků.
Zápis do MŠ na nový školní rok 2021 – 2022 proběhl v měsíci květnu, děti se zápisu osobně
nezúčastnily. Přihlášku si podalo 10 dětí, všem bylo vyhověno.
Na závěr školního roku absolvovala v MŠ pedagogickou praxi studentka 1.ročníku SPgŠ
v Litomyšli – Jana Andrlová.
1. Materiální podmínky
Do mateřské školy jsme zakoupili nové záclony, reproduktor, dětem nové hračky a didaktické
pomůcky.
Na školní zahradu domeček od firmy Bonita.
Během letních prázdnin se vymalovalo.

2. Psychosociální podmínky
Dětem, které nově nastupují do mateřské školy, umožňujeme postupnou adaptaci na nové
prostředí. Mohou navštěvovat s rodiči školku ještě před nástupem v ranních i odpoledních
hodinách.
Snažíme se respektovat individuální potřeby dětí, dopřáváme jim určitý pocit volnosti a
svobody v rozhodování. Společně s dětmi si určujeme pravidla soužití, snažíme se společně
řešit problémy a hledat jejich nápravu.
Dále se snažíme o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé
komunikace mezi zaměstnanci školy, dětmi a jejich zákonnými zástupci.

3. Režimové podmínky
Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Ráno se všechny děti schází ve velké třídě a na
vycházky chodíme společně. Na odpolední odpočinek se obě oddělení spojují, a až do
odchodu dětí jsou ve velkém oddělení. Je zvykem, že starší děti pomáhají mladším.
Při stolování se děti samy obsluhují (donesou si jídlo, samy uklízí nádobí, utírají stolečky,….)
Děti mají možnost ochutnání pomazánek a samy si určují množství jídla.
Celodenně mají k dispozici dostatek nápojů, které si samy čepují.
Vycházky za každého (přijatelného) počasí jsou samozřejmostí. Nejraději chodíme do přírody
a na delší tematické vycházky do okolí Korouhve. Na delší vycházky bereme pití s sebou.
4. Personální a pedagogické podmínky
Personální obsazení se v tomto roce nezměnilo. V malém oddělení pracovala p.uč. Jílková
Jarmila, ve velkém oddělení p.uč. Vlčková Ivana a Mitášová Naďa.
Po dobu neschopenky (od září 2020 do ledna 2021) p. uč. Vlčkové jsme přijali na výpomoc p.
uč. Kučerovou Markétu . Ta vypomáhala v naší mateřské škole při odpoledních směnách.
Učitelky se během roku pravidelně účastní seminářů a školení. (V období onemocnění
Covid19 byla některá školení zrušená). Dále individuálně studují odbornou literaturu a
sledují změny a nové trendy v předškolním vzdělávání.
U dětí, které měly odklad školní docházky (2) jsme se zaměřili na jejich slabší stránky (ind.
prac. listy, diagnostika,..).
Do 1. třídy základní školy na šk. rok 2021 - 2022 odešlo 5 dětí.
V období uzavření MŠ ( Covid 19), jsme předškolním dětem poskytovali distanční vzdělávání
a posílali jim různé náměty na činnosti a tvoření (pracovní listy, omalovánky, dokončení
projektu Sokol, materiál na vyrábění, …)
2. Akce MŠ
Září 2020
- schůzka s rodiči
(schůzky se osvědčily, účast rodičů je velká – viz Zápis z rodičovské schůzky)
- Beseda o Canisterapii – s pejskem
- pěší výlet na Kateřinky, plnění úkolů z projektu, zpět autobusem
- požární poplach s výjezdem dobrovolných hasičů z obce
( tradiční akce se ZŠ, děti si mohou prohlédnout hasičské auto, výstroj a výzbroj
hasičů)
- Divadlo JO-JO : ,,Pohádka z lesní školky“
- ,,Jablečný den“ – projektový den

Říjen 2020
- Vycházka na Jelínek (pozorování v lese –těžba dřeva, živočichové, přírodniny,..)

Listopad 2020
- Divadlo Jo-Jo : ,,Dvanáct měsíčků“
- návštěva pomníku padlým z první světové války v obci( akce se uskutečnila v době
svátku ,,Dušiček“, děti se zajímaly o to, komu padl někdo z rodiny ve válce)
- Vycházka k p. Hanykovi – beseda o myslivosti

Prosinec 2020
- vánoční besídka v MŠ
(tradiční posezení u stromečku, zpěv koled, dárky)
- ,,Vánoce v lese“
(společně s dětmi jsme zanesly do lesa krmení pro lesní zvířátka)
Leden 2021
- Karneval v MŠ se soutěžemi
(dopoledne strávené tancem a soutěžemi. Děti si přinesly z domova kostýmy).
- ,,Eskymácký den v MŠ“

Únor 2021
- Divadlo ve školce : ,, O Koblížkovi“ ,,Polámal se mraveneček“
Březen 2021
- MŠ Uzavřená – Covid 19
Duben 2021
- Vycházka k rybníku p. Filipího (pozorování vodních živočichů)
Květen 2021
- Screeningové vyšetření očí
- Fotografování v MŠ
- Zápis do MŠ
- Návštěva autoopravny u pana Pospíšila v Korouhvi
- Návštěva na farmě u pana Michla v Korouhvi
Červen 2021
- Oslava MDD na školní zahradě
- ,,Indiánská stezka“ – polodenní vycházka s úkoly okolo Korouhve
- ,,Sběr kouzelného býlí“ ( výroba lektvaru ) - vycházka do lesa
- Vylet do Jimramova na dětské hřiště
- Výlet do Lačnova k rybníku a do Borovnice na hřiště
- Rozloučení s předškoláky
Červenec 2020
- Divadlo Jo-Jo ,, Námořnická pohádka“

Vlastní hodnocení MŠ
Kladně hodnotíme především :
- přátelskou atmosféru, znalost rodinného prostředí
- dobrou spolupráci s :
- ZŠ - společné akce, příležitosti k návštěvám ZŠ, děti dobře
znají prostředí školy ( lehčí přechod do 1 třídy ZŠ, využití
tělocvičny,…)
- se zřizovatelem – OÚ
- s rodiči dětí, s prarodiči
- s podnikateli v obci (možnost exkurze)
- dobré vztahy na pracovišti
- dobrá spolupráce se školní kuchyní ohledně požadavků rodičů na stravování dětí
- podporu vedení v dalším vzdělávání ped.pracovníků
- vedeme děti k ekologii, třídíme odpad (sběrné nádoby v MŠ).
- prezentaci na veřejnosti svými vystoupeními (Den matek, vánoční zpívání u
stromečku, vystoupení pro veřejnost v KD,..)
- společné akce s rodiči (,,Drakiáda“ ,,Sportovní odpoledne“ ,….)
- akceptujeme sourozenecké vztahy, děti mohou část dne pobýt spolu v jednom
oddělení
Zlepšit bychom měli:
- moderní elektrotechnické vybavení (např. interaktivní tabule)
- dovybavení školní zahrady

Hodnocení práce učitelek:
Kladně hodnotím :
- ,,Projektové dny“, které probíhají buď v jednotlivých odděleních, nebo jsou společné
pro obě oddělení.
- Dlouhodobější projekty ( měsíční projekt ,,Piráti“ projekt ,,SOKOL“, setkání
s prarodiči,..)
- týdenní hodnocení činností – možnost pružněji reagovat na potřeby dětí
- pestrou nabídku činností a doplňujících aktivit - celoroční program doplňujeme
vlastními návrhy dětí a rodičů.
- akce v MŠ – v období Covid, kdy byly ostatní akce zrušeny
- aktivní účast učitelek na akcích školy (v mimopracovní době)
- využívání nových poznatků a trendů předškolní výchovy při práci s dětmi
- tvůrčí nasazení učitelek
Zlepšit bychom měli:
-

největší problém vidíme ve špatné výslovnosti u dětí. Děti chodí na logopedii. V MŠ
praktikujeme logopedické chvilky, nácvik správného dýchání, rozhýbání jazyka.
Některým dětem se přesto nepodařilo naučit správně vyslovovat.

XVI. Další vzdělávání pedagogů
Z důvodu COVID 19 se další vzdělávání neuskutečňovalo.

XVII.

Prevence sociálně patologických jevů

V rámci prevence sociálně patologických jevů
v rámci výuky ( člověk a jeho svět, český jazyk, přírodověda, vlastivěda ) probíhaly
besedy o škodlivosti kouření, drog, alkoholu

XVIII.

Opravy a údržba, investice




XIX.

nové obkladačky v kuchyni ( jižní strana )
výmalba část kuchyně, malá chodbička MŠ, šatna zaměstnanců, výlevka
kuchyň, šatny ZŠ, toalety zaměstnanců, toalety ZŠ i MŠ, schodiště k půdě
instalace sádrokartonových předstěn v šatně ZŠ ( řešení vlhkosti )

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 2020

Příjmy celkem:
Náklady celkem:
Výsledek hospodaření:

XXI.

7 258 631,20 Kč
7 165 379,29 Kč
93 251,91,Kč – převedeno do rezervního fondu

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
Dokončit opravu zděného oplocení u školní zahrady
Vyčlenění prostoru na pomůcky

V Korouhvi 15. 9. 2020
…………………………
Mgr. Tomáš Sobola
ředitel školy

Souhlas školské rady ze dne 10. 11. 2021

…………………….
Mgr. Lenka Urbanová

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

…………………………
Michaela Roušarová

…………………………
Jana Machová

…………………………
Mgr. Ladislav Filipi

…………………………
Mgr.Veronika Jílková

Na vědomí 1x Obec Korouhev

