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Část I.
Základní charakteristika školy
Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel školy: obec Potštejn
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Prachařová
Části školy: MŠ, ŠD, ŠJ, výdejna ŠJ, ZŠ I.
Telefon: 733 767 755
E-mail: zs.potstejn@seznam.cz
WWW: www.skola.potstejn.cz
Počty žáků a Počet tříd
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

I.stupeň ZŠ

5

38

2

Průměrný
Kapacita
počet žáků
na třídu
19
57

Školská rada: zřízena od 1.1.2006
členové:
Zita Lovětinská
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Marek Cimfl
Vzdělávací programy
Název zvoleného vzdělávacího Název a číslo jednací
programu
Školní vzdělávací program
Sovička, č.j.49/2013
Školní družina
Počet oddělení
1

Počet účastníků
25

v ročníku
1.– 5. ročník
Počet vychovatelek
1

Do naší školní družiny se přihlásilo 25 dětí. Pod vedením vychovatelky Jany Klecové
vykonávaly děti činnosti podle zpracovaného školního vzdělávacího programu. Provoz byl
zajišťován ráno od 6,20 do 7,40 hodin a v odpoledních hodinách od 11,50 do 16,30 hodin.
Prostřednictvím vychovatelky byla organizována pravidelná činnost. Je dbáno na pobyt
venku, paní vychovatelka organizuje vycházky do okolí. V průběhu celého roku probíhaly
spontánní aktivity podle zájmu dětí a v odpoledních hodinách byly nabízeny zájmové kroužky
(Divadelní kroužek, Kroužek deskových her, Náboženství, Šikulka, Krajkářský kroužek).
Mateřská škola: viz samostatná výroční zpráva MŠ
Část II.
Údaje o pracovnících školy
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
4
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých
3
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Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/2016
nastoupili na školu: 2 (Mgr. Kateřina Prachařová, Mgr. Světlana Enderlová)
Počet učitelů s nedokončeným vzděláním, kteří ve školním roce 2015/201 nastoupili na školu:
1 (Bc. Veronika Košíková)
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16 odešli
ze školy: 1 (Mgr. Světlana Enderlová)
Nepedagogičtí pracovníci – počet: 4
Věkové složení pedagogických pracovníků
Věkové složení učitelů
učitelé
věk
muži
ženy
do 35 let
0
1
35 – 50 let
0
2
nad 50 let
0
1
pracující důchodci nepobírající důchod
0
0
pracující důchodci pobírající důchod
0
0
celkem
0
4
mateřská nebo rodičovská dovolená
0
2
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
měsíc
jméno pedagoga
Dárky a přáníčka na VV
listopad
Jana Klecová
Příprava na čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ říjen
Renata Viktorinová
Matematika činnostně v 1. ročníku
říjen
Renata Viktorinová
Pracovní setkání ředitelů
září
Kateřina Prachařová
Kvalifikační studium pro ředitele škol
říjen - duben
Kateřina Prachařová
Nácvik čtení
leden
Renata Viktorinová
Velikonoční a jarní tvoření
únor
Jana Klecová
Příklady dobré praxe v ŠD
květen
Jana Klecová
Právní vědomí vychovatel ŠD
červen
Jana Klecová
Čtení a psaní v 1. ročníku
duben
Renata Viktorinová
Didaktické hry a vyučování v matematice květen
Veronika Košíková
Nápadník do hodin českého jazyka
březen
Veronika Košíková
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po
Kateřina Prachařová
duben
změně RVP ZV
Renata Viktorinová
Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. pololetí školního roku 2015/2016
Celkové hodnocení a klasifikace (na konci 2. pololetí)
ročník
počet žáků
prospělo s
prospělo
neprospělo
vyznamenáním
1. ročník
9
9
0
0
2. ročník
12
10
2
0
3. ročník
7
6
1
0
4. ročník
5
2
3
0
5. ročník
5
4
1
0

opakují
0
0
0
0
0
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celkem

38

Chování
stupeň chování
1
2
3

30

8

počet žáků
38
0
0

Absence
ročník

počet žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

9
12
7
5
5

omluvené
hodiny
157
471
156
98
272

průměr na
žáka
17,444
39,250
22,286
19,600
54,400

počet žáků
38
0
0

Absence
ročník

počet žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

9
12
7
5
5

0

% z počtu všech žáků školy
100 %
0%
0%

2. pololetí školního roku 2015/2016
Celkové hodnocení a klasifikace (na konci 2. pololetí)
ročník
počet žáků
prospělo s
prospělo
vyznamenáním
1. ročník
9
9
0
2. ročník
12
10
2
3. ročník
7
5
2
4. ročník
5
2
3
5. ročník
5
4
1
celkem
38
30
8
Chování
stupeň chování
1
2
3

0

neomluvené
hodiny
0
0
0
0
0

průměr na
žáka
0
0
0
0
0

neprospělo

opakují

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

% z počtu všech žáků školy
100 %
0%
0%
omluvené
hodiny
219
615
328
154
238

Údaje o přijímacím řízení na školu
Školní rok 2015/2016
počty žáků
přihlášených
přijatých

průměr na
žáka
24,333
51,250
46,857
30,800
47,600

neomluvené
hodiny
0
0
0
0
0

8 – leté gymnázium
2
2

40 %
100 %

průměr na
žáka
0
0
0
0
0
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Jmenovitě: Anežka Beranová (LSG Letohrad), Pavlína Jahodová (LSG Letohrad)
Přestup žáků:
jméno žáka
z ročníku
škola
Anežka Beranová
5.
LSG Letohrad
Pavlína Jahodová
5.
LSG Letohrad
Anna Sára Himlová
5.
Základní škola Sopotnice
Kateřina Říčařová
5.
Základní škola Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Jakub Zavacký
5.
Základní škola Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Lukáš Tejkl
4.
Základní škola Masarykova, Rychnov nad Kněžnou
Část IV.
Hodnocení ZŠ a ŠD
Kontroly provedené Českou školní inspekcí 2.2. – 4.2.2016:
 hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
a mateřskou školou podle $ 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpis,
 zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s
právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle $ 174. odst. 2 c)
školského zákona
 kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona
 hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dětí a žáků v
oblastech vymezených vybranými specifickými úkoly plánu hlavních úkolů, a to podle
příslušných školních vzdělávacích programů.
Závěry: viz. inspekční zpráva - příloha
Část V.
Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. a
počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
rozhodnutí ředitele
počet
počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky
2
0
Dodatečné odložení povinné školní docházky
0
0
Jiné:
0
1
 rozhodnutí o zařazení do ZŠ
 rozhodnutí o povolení individuálního 2
vzdělávacího plánu
 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu 12
vzdělávání
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017: 12, z toho 2 po odkladu školní
docházky
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Část VI.
Podpora školy z dotací
Ve školním roce 2015/2016
byla škola podpořena dotací z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje.
Název projektu: Letní olympiáda v Potštejně
Číslo smlouvy: č. 16SMR02-0018
Název dotačního programu: Akce pro děti a mládež ve volném čase - 16SMR02
Celková výše dotace projektu: 10 000 Kč
Celková výše dotace školy: minimálně 30 % (vyúčtování proběhne do prosince 2016)
Stručný popis projektu: Cílem projektu bylo navození atmosféry blížících se letních
olympijských her. Vzbuzení zájmu dětí a mládeže o pohybové aktivity i ve volném čase.
Možnost prožití úspěchu i neúspěchu při sportovních aktivách. Podpora trávení času společně
s rodinou, s přáteli. Uspořádání akcí zaměřených na téma letních olympijských her:
1) nominace na olympiádu - soutěžní den v různých disciplínách, vítězové jednotlivých
disciplín a kategorií se nominují na olympiádu;
2) olympiáda málotřídních škol - 20. ročník putovní olympiády, která se v letošním roce
uskuteční v naší škole;
3) rodinná olympiáda - zábavné soutěžní odpoledne pro veřejnost,
4) beseda se sportovcem.
Část VII.
Další údaje o škole
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně dalších
sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...
Školní aktivity:
Projektové vyučování
 Třídění odpadů (sběr papíru, sběr elektrospotřebičů, barevný týden, vědomostní
otázky)
 Těšíme se na Vánoce (výroba perličkových ozdob ve Skanzenu Krňovice, vystoupení
žáků na zahájení Adventní výstavy, Mikulášské aktivity, divadelní představení,
stromeček pro zvířátka, vánoční dílny, školní besídka)
 Les ve škole (tematická výuka, zápis do 1. ročníku)
 Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád (návštěva knihovny, divadelní
představení, vědomostní kvízy)
 Letní olympiáda v Potštejně (aktivity zaměřené na LOH)
Akce školy
 Adopce zvířátka v pražské ZOO
 Exkurze do Muzea železnic v Praze
 Dýňová slavnost
 Výstava „Král do boje táh´“
 Kdo si hraje, nezlobí – šachový turnaj, deskové hry, GEOMAG
 Recitační soutěže – Nebojte se klasiků, Dětská scéna
 Chování člověka při mimořádných událostech
 Psí spřežení
 Den otevřených dveří
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Beseda s cizinci
Beseda s chovatelem
Beseda o vandalismu
Beseda s policií
Školní kolo pěvecké soutěže
Divadelní představení
Matematický klokan
Masopust
Sportovní soutěže - Štafetový pohár, vybíjená, sportování v Lukavici, fotbalové
dopoledne
Muzikohraní
Zimní den
Bruslení, bowling
Den stromů
Den Země
Dopravní výchova
Exkurze na Zámek Potštejn
Zdravá strava
Přírodovědná soutěž
Vystoupení pro rodiče – Pohádkové ukončení školního roku
Vojenské muzeum v Potštejně
Výlet na hrad Potštejn
Muzeum přírodovědy v Doudlebách nad Orlicí
Školní výlet na zámek
Brigáda při budování doskočiště

Účasti školy v soutěžích, olympiádách
Sportovní soutěže:
 Štafetový pohár v Dobrušce – 4. místo
 Vybíjená v Bohousové – 6. místo
 Olympiáda v Potštejně – celkové 1. místo (17 zlatých medailí, 6 stříbrných medailí, 3
bronzových medailí)
Ostatní soutěže:
 Recitační soutěž „Nebojte se klasiků“- 1. místo Aneta Drahošová, 2. místo Renata
Balousová, 3. místo – Anežka Beranová
 Recitační soutěž „Dětská scéna“ – čestné uznání Aneta Drahošová
 Přírodovědná soutěž v České Třebové – živočichové : 11. Kateřina Říčařová, 13.
Anežka Beranová, 22. Karolína Cimflová, 25. místo Aneta Drahošová, rostliny: 23.
místo Aneta Drahošová, 33. místo Anežka Beranová
 Matematický klokan – 2. – 5. ročníky
 Výtvarná soutěž „Voda jako povolání“- finalistky v Královéhradeckém kraji – Anežka
Beranová, Kateřina Říčařová

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
Školní 88, 517 43 Potštejn
tel.: 733 767 755, 494 546 519
email: zs.potstejn@seznam.cz




Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“– 3. místo Markéta Filipová
Svět očima dětí – audiovizuální díla – 3. místo Anežka Beranová, Aneta Drahošová
Soutěž v tvorbě betlémů – diplom za aktivní účast

Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení)
V oblasti ekologické výchovy spolupracujeme s partnery – s organizací TEREZA – program
„Les ve škole“, se střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER – zapojení do sítě
M.R.K.E.V., s recyklačními firmami – ECOBAT, ASEKOL
V oblasti sportovních aktivit škola spolupracovala se Sokolem, s okolními málotřídními
školami, se Základní a Mateřskou školou Lukavice.
V oblasti kulturních aktivit spolupracujeme se Zámkem, s obcí. Pořádáme vystoupení pro
veřejnost, vítání občánků.
Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci
Den otevřených dveří - umožnili jsme rodičům prohlédnout si prostory školy, navštívit
výuku ve třídě, zhlédnout ukázky práce žáků.
Akce pro rodiče - Dýňová slavnost, Vánoční dílny, Pohádkové ukončení školního roku,
Rodinná olympiáda
Divadelní představení dramatického kroužku – pro žáky školy, rodiče a okolní MŠ.
Dramatický kroužek v letošním školním roce nastudoval dvě představení.
Zapojení školy do projektů
Škola podporující zdraví
Les ve škole
M.R.K.E.V.
Recyklohraní
Environmentální výchova
 Plníme roční plán EVVO.
 Odebíráme časopisy s ekologickou tématikou (Bedrník ).
 Dbáme na sběrové aktivity žáků
 Podporujeme zdravý způsob života ( náplní projektu Podpory zdraví ve škole ).
 Zapojujeme se do akcí ke Dni Země, Dni stromů.
 Uskutečňujeme přírodovědné vycházky ( změny v přírodě, poznávání rostlin a
živočichů, chování v přírodě, chráněné rostliny a živočichové ).
 Účastníme se přírodovědných soutěží.
Hodiny reedukační péče
Hodiny reedukační péče se věnovaly především docvičování základních dílčích funkcí –
zraková a sluchová percepce (vnímání) – rozlišování, paměť, analýza-syntéza, posilování
koncentrace pozornosti, rozšiřování slovní zásoby, správné techniky čtení. Pozornost byla
také zaměřena na čtení s porozuměním a analýzu přečteného textu. Součástí nápravné péče
bylo i procvičování pravopisu. Pravidelná spolupráce byla s rodiči, učiteli. Jsou vedeny paní
učitelkou Mgr. Renatou Viktorinovou.
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Kroužky při ZŠ
název kroužku
Divadelní kroužek
Šikulka

počet žáků
16
17

Kroužek stolních her
Náboženství

11
5

vedoucí
Ondřej Sedláček
Lada Růžičková
Marta Balousová
Martin Pleva
Eva Vecková
Iva Bergerová

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
Reedukační skupina pro žáky se specifickými poruchami učení zaměřená na nápravu
specifických poruch učení pod vedením Mgr. Renaty Viktorinové.
Spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou, s PPP Ústí nad Orlicí.

V Potštejně 31.8.2016

___________________________________
Mgr. Kateřina Prachařová – ředitelka školy

