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Školská zařízení, která jsou součástí školy:                tel.                                   IZO 

                        Základní škola                                      493 596 487                 102 190 739 

                        Mateřská škola                                     493 596 030                107 583 101 

                        Školní družina                                      493 596 487                 117 300 233 

                        Školní jídelna                                        493 596 462                 102 818 771 

 

Věkové rozdělení žáků:                                                   Stupeň vzdělání: 

                        Mateřská škola   3 -  6 let                              

                        Základní škola    6 - 12 let                             1. stupeň 

 

Počet ročníků:  5                                                  Vyučovací jazyk: český jazyk 

                                                                                                             anglický jazyk 

 

Počet tříd:         2                                             

 

Úplata za měsíc:   MŠ  100 Kč                            Celkový počet žáků školy:  MŠ 28       

                                ŠD    50 Kč                                                                            ZŠ 23 

                                  

 

Celkový počet zaměstnanců školy: 13               

 

Celkový počet pedagogů:    MŠ 2     ZŠ 4 

 

 

 

 



 Základní škola v Dětenicích je dvojtřídní s 1. – 5. ročníkem. V tomto školním roce školu 

navštěvovalo 23 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách umístěných v druhém patře budovy. 

Do 1. třídy chodí žáci z 1. a 2. ročníku (celkem 11 žáků) a do 2. třídy žáci z 3., 4. a 5. ročníku 

(12 žáků). Od 2. ročníku je zařazována výuka cizího jazyka. 

 K výuce byla využívána také učebna hudební výchovy a anglického jazyka a místnost 

k relaxaci a sportovním aktivitám – hejbárna. Na hodiny tělesné výchovy žáci využívali místní 

sokolovnu, hřiště nebo školní zahradu. 

 Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 dětí. 

 Mateřská škola v Dětenicích je jednotřídní, navštěvuje ji 28 dětí ve věku zpravidla od tří 

do šesti let. Strava se do mateřské školy převáží ze školní jídelny v Dětenicích. 

 Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je v budově sokolovny. Naši žáci se zde 

stravují v době od 12. – 13. hodiny. Po dobu nemoci mohou naši žáci odebírat obědy pouze za 

cenu potravin (dotuje Obec Dětenice). 

 Škola v Dětenicích stojí uprostřed vesnice u hlavní komunikace. Je potřeba více dbát o 

bezpečnost dětí a žáků. Při přecházení do sokolovny žáci odchází vždy s pedagogickým 

dozorem a vrací se zpět do školy, kde si je vyzvedávají jejich rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSKÁ RADA 

Zřízena dne:  16. 6. 2005 na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2005. 

 Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníků školy a zřizovateli školy podílet se na správě školy a své působnosti 

vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 Školská rada se řídí Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na prvním 

zasedání Školské rady dne 16. 6. 2005. 

Školská rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

Zastoupení pracovníků školy:             Zastoupení rodičů:                      Zastoupení obce: 

Mgr. Iveta Vališková                          paní Veronika Kvapilová              Ing. Radomír Vališka 

Mgr. Jitka Fojtová                              paní Klára Třmínková                    paní Hana Šolcová 

Předsedkyně Školské rady při ZŠ Dětenice:                    paní Klára Třmínková    

V tomto školním roce se konaly 3 zasedání školské rady: 31. 8. 2015, 9. 12. 2015 a 16. 3. 2016 

 

 

ŘEDITELSKÁ VOLNA 

 

 V průběhu školního roku 2015/2016 bylo uděleno 3 ředitelská volna: 16. 11., 21. 12., 

22. 12. 2015 z technických a organizačních důvodů dle §24 odst. 2), Sb. školský zákon. 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DĚTENICE, OKRES JIČÍN 

 Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu školy. Škola s novým názvem Základní škola a 

Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín sdružuje mateřskou školu s kapacitou 28 dětí, základní 

školu s kapacitou 60 žáků, školní družinu s kapacitou 30 žáků a školní jídelnu s kapacitou 135 

jídel. 

 V březnu 2006 byla naše škola zaregistrována do sítě škol zabývajících se 

environmentální výchovou. 

Filosofie školy: 

 Náš program školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobnost a individuální 

potřeby. Učitelé kladným osobním příkladem vytvářejí žákům takové zázemí, které rozvíjí 

jejich tvořivost a vedou k porozumění si navzájem. Věnujeme se jak handicapovaným dětem, 

tak i dětem nadaným. 

 Naše škola má výhodu, že má malý počet žáků a sdružení ročníků. To nám umožňuje 

na straně jedné značnou individualizaci výuky s osobním přístupem k žákům a s rodinným 

prostředím a na straně druhé odbornost a zaujatost pedagogů pro učivo a nadstandardní 

vybavení pomůckami i technikou. Jinými slovy 

- naši žáci poznají v téměř rodinném prostředí moderní alternativní metody i metody běžné, 

klasické a pro rodiče představitelné. Navíc je naše škola otevřena veřejnosti, takže ji může 

kdokoliv z rodičů přijít navštívit přímo do výuky a stát se na chvíli pozorovatelem nebo 

dokonce součástí vzdělávacího procesu.   

Příjemným zjištěním pro nás jsou i výsledky srovnávacích testů a signály od některých 

bývalých žáků, jak se svými znalostmi uspěli v navazujících školách. V roce 2015 opustilo naši 

školu celkem 10 žáků- z toho měli 3 žáci v pololetí samé jedničky, 5 vyznamenání. 

Priority školy: 

1. Výchova k samostatnosti a naslouchání si navzájem 

2. Environmentální program školy 

3. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

4. Čtenářská gramotnost 

5. Tradice obce 

6. Vybavení školy výpočetní technikou, využívání výukových softwarů 

7. Připravené prostředí tříd, které je pro žáky oporou 



Dlouhodobé úkoly: 

 

1. Snaha udržet školu na dobré úrovni. 

2. Spolupráce s rodiči, zapojení zákonných zástupců do činnosti školy. 

3. Plnit úkoly ŠVP „Každý má svou šanci“, termín zahájení 1. 9. 2005. 

4. Pracovat na výchovně – vzdělávacích projektech, které si škola sama vytváří. 

5. Neustále zvyšovat úroveň komunikace žák – pedagog - rodič na škole. 

6. Modernizovat zařízení školy podle finančních možností. 

7. Udržovat na škole dobrý pracovní i žákovský kolektiv, otevřené vztahy pracovníků školy, 

žáků a zákonných zástupců.  

8. Učit žáky sebevědomě, slušně vystupovat ve společnosti dospělých, ale i vrstevníků a vést je 

k přemýšlení o sobě a objevováním sebe sama vedle ostatních lidí. 

9. Rozšiřovat a doplňovat si vzdělání nejen v oblasti cizích jazyků, výchovného poradenství, ale 

i v oblasti výukových metod.  

 

 

Kam směřujeme: 

 

 Naším cílem nadále zůstává vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali 

maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj a vést je k tomu, aby se učili schopnostem a 

dovednostem, které jim pomohou v dalším životě. 

 

Klíčová slova:                 ZDRAVÍ                  KVALITA                  PŘITAŽLIVOST 

 

 

 

 

 



VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

Stupeň vzdělání: 1. stupeň 

Vzdělávací program školy: ŠVP ZV  „ Každý má svou šanci“ pro 1., 2., 3., 4. a 5. ročník. Platnost 

dokumentu: od 1. 9. 2005, úpravy provedeny k 1. 9. 2013 a k 17. 3. 2016 

ŠVP ZV  „Každý po svém ale spolu“.  

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2006 

ŠVP PV „ Jen si děti všimněte“  

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007, úpravy provedeny k 1. 9. 2013 a k 1. 2. 2016 

Realizace celoročního projektu Z pohádky do pohádky 

Cílová skupina:                                                  6 – 12 let žáci        ZŠ Dětenice 

 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Obsazení školy:     pedagogičtí pracovníci - 6 

                                 provozní zaměstnanci - 7 

Pedagogičtí pracovníci 

4 pedagogické pracovnice v ZŠ a ŠD           4 VŠ vzdělání           úvazek  100% 

2 pedagogické pracovnice v MŠ                  2 SŠ vzdělání           úvazek  100%  MŠ 

Provozní zaměstnanci:                                       uklízečka MŠ úvazek            100% 

                                                                              uklízeč ZŠ                               DPP  

                                                                              vedoucí ŠJ úvazek                 75% 

                                                                              vedoucí kuchařka úvazek    75% 

                                                                              správce počítačové sítě        5% 

                                                                              školník ZŠ a MŠ                      7,5% 

                                                                              účetní                                     12,5% 

Mateřská dovolená:                                          2 zaměstnankyně         



ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Termín zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ Dětenice byl dne 27. 1. 2016 

„ Šmoulí zápis“ 

Dne 27. 1. 2016 proběhl také Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Dětenice. 

V řádném termínu se zúčastnilo zápisu 5 dětí. 

Odklad:                                        0 děti 

Nastoupí:                                     3 děti  

Opakuje ročník:                          0 žáků 

2 děti nastoupí na žádost zákonného zástupce na jinou ZŠ. 

2 žáci ukončili vzdělání na 1. stupni naší školy a přešli na plně organizovanou základní školu. 

Z toho 1 žák na ZŠ Libáň a 1 žákyně na ZŠ v Rožďalovicích. 

Během školního roku se odhlásilo ze ZŠ 9 dětí a přešlo do ZŠ Libáň, D. Bousov a Rožďalovice. 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Termín zápisu dětí k předškolní výchově byl dne 17. 5. 2016 

Pro školní rok 2016/17 bylo přijato: 10 dětí 

V mateřské škole je naplněna kapacita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGROVANÍ ŽÁCI 

Na základě vyšetření PPP v Jičíně byly diagnostikovány 

projevy VPU (vypracován IVP):                           3 žáci  

prohlubující se obtíže ve výuce:                          3 žáci  

 ADHD:                                                                     0 žák 

Počet logopedických asistentů                             1 externista 

Počet integrovaných žáků celkem:                      3 žáci  

Počet žáků s tendencemi k VPU:                         7 žáků    

 S výše uvedenými žáky, ať byla PPP potvrzena integrace nebo byly jen shledány 

tendence projevů VPU, bylo pracováno individuálně. Žáci navštěvovali na naší škole nápravná 

reedukační cvičení (kroužek Abeceda).  Vyučující rodičům pravidelně podávali informace o 

úrovni práce s dítětem, dohodli se s rodiči na vzájemné spolupráci. Pracovali s dětmi 

individuálně i ve skupinách. Náplní bylo především rozvíjení všech psychických funkcí – 

sluchové a zrakové vnímání, grafomotorika, logické uvažování, paměť. Při těchto hodinách 

bylo využíváno odborných učebnic a pomůcek pro nápravu poruch učení.     

  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Celkový počet žáků:                23 

Prospělo:                                   23 

Neprospěl:                                  0 

Opakoval ročník:                       0 

Neklasifikován:                          0 

Snížená známka z chování:      0 

Chování velmi dobré:               23 žáků 

Napomenutí třídního učitele v průběhu roku: 0  

Důtka ředitele školy: 1 žák 

Při hodnocení chování využívány pochvaly do ŽK. 

Slovní hodnocení – kombinované:  3 žáci 



 

ZÁVĚRY HOSPITAČNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY ŠKOLY 

Ve školním roce 2015-2016 byly uskutečněny celkem 3 hospitace. 

 Na hodinách vyučující respektovali individuální přístup k žákům s poruchou učení a 

zabývali se prevencí ochrany zdraví před nežádoucími vlivy.  

 Žáci byli vedeni k sebehodnocení, které jim pomáhalo dosahovat lepších výsledků 

v práci a rovněž  byli vedeni k portfoliu. 

 V letošním školním roce se podařilo některé ročníky na hlavní předměty a jazyk 

samostatně dělit. 

 Při vyučování byly vytvářeny podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků, ale 

též pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovné a vzdělávací strategie prolínaly 

výuku ve škole na úrovni vyučovacího předmětu i výuku mimo školu a pomáhaly utvářet a 

rozvíjet klíčové kompetence. Do vyučování byla zařazována průřezová témata. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST 

prosinec 2015 kontrola ZŠ ČŠI 

prosinec 2015, červen 2016 - byla provedena inventura skladu potravin ve ŠJ ředitelkou školy 

k 31. 12. 2015 proběhlo ověření inventarizační komisí, zda stav majetku a závazků v účetnictví 

odpovídá skutečnosti  

únor 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola základní školy, mateřské školy a školní jídelny 

obcí Dětenice 

únor 2016 kontrola z KHSKH ve školní jídelně, MŠ i ZŠ 

březen 2016 kontrola pojistného, nemocenského pojištění, důchodové pojištění provedena 

OSSZ 

Březen 2016 kontrola ZŠ ČŠI 

duben 2016 kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP 

 

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Nadále je snahou vedení školy umožnit pracovníkům školy jejich odborný růst zejména 

v  oblastech, které přímo navazují na školní vzdělávací program školy, motivační program školy 

a odbornost pracovníků. Jedná se o odborné kurzy a semináře, které navazují na 

vysokoškolské studium nebo které vedou účastníky k moderním formám a metodám 

vyučování. V tomto školním roce se díky velkým personálním změnám v ZŠ i MŠ povedlo 

navštívit menší množství seminářů. 

 

 

Mgr. Kamila Machurová, DiS. (ředitelka školy) 

 Studium ředitelů 

Mgr. Iveta Vališková (učitelka ZŠ) 

 Hodnocení v pedagogické praxi 

Mgr. Jitka Fojtová (vychovatelka ŠD) 

 Koncepce práce v ŠD 

Ilona Štěpánková (vedoucí ŠJ) 

 Setkání vedoucích školních jídelen v Jičíně 

 Kurz zdravého vaření v Mladé Boleslavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016 

 Odemykání školy a vítání prvňáčků 1. 9. 2015 

 Jičín město pohádky - 12. 9. 2015 

 Běh v Kopidlně – 11. 11. 2015 

 Vánoční výzdoba kapličky – 27. 11. 2015 

 Rozsvícení vánočního stromku 30.11.2015 

 Barbořina punčocha – 4. 12. 2015 

 Vítání občánků – 6. 12 2015 

 Vánoční dílna MŠ – 8. 12. 2015  

 Vánoční dílna ZŠ – 15. 12. 2015 

 Vánoční vystoupení v sokolovně – 17. 12. 2015 

 Vánoce ve ŠD – 21. 12. 2015 

 Třídní schůzky – 15. 1. 2016 

 Den otevřených dveří – 27. 1. 2016 

 Zápis 27. 1. 2016 

 Školní kolo v recitaci – 12. 2. 2016 

 Dětenická pěnička, třetí ročník pěvecké soutěže – 1. 4. 2016  

 Výzdoba kapličky - Velikonoce 

 Přehlídka divadelních souborů v K – klubu Jičín 4. 3. 2016 

 Okresní přehlídka dětských recitátorů v Jičíně  

 Divadelní přehlídka Mladá Boleslav  

 Matematický Klokan a Cvrček  

 Den naruby  

 Velikonoční dílny 21. 3. 2016 

 Dny ZDRAVÍ – 5. a 6. 4. 2016 

 Projekt „Masáže do škol“ MISP 12. 4. 2016 

 Sběr starého papíru 19. 4. 2016 

 Přírodovědná soutěž „Zlatý list“ 22. 4. 2016 

 Týden Země (přírodovědné vycházky do lesa, na louku, k rybníku, výuka v Zahradě 

poznání) 18. – 22. 4. 2016 

 Rej čarodějnic v MŠ a ŠD 26. 4. 2016 

 Májová slavnost 3. 5. 2016 

 Návštěva logopedické preventistky paní Mgr. Musilové – 5. 5. 2016 

 Návštěva paní spisovatelky Ilony Pluhařové 5. 5. 2016 

 Uctění památky obětem 2. sv. války – 6. 5. 2016 

 Maminkám k svátku, pasování na čtenáře 9. 5. 2016 

 Olympijský víceboj se Štěpánem Janáčkem 20. 5. 2016 

 Plavecká výuka v Jičíně  

 Focení žáků naší školy  



 Olympiáda a den dětí 1. 6. 2016 

 Foersterovy Osenice, vítání sborů našimi žáky  – 3. a 4. 6. 2016 

 Školní výlet, ZOO Dvůr Králové n. L. - 16. 6. 2016 

 Školní časopis – žáci 5. ročníku pro žáky naší školy 

 Rozloučení žáků 5. ročníku a předání klíče budoucím prvňáčkům – 28. 6. 2016 

 Malování na asfalt – Na co se těšíme o prázdninách? - 29. 6. 2016 

 

SOUTĚŽE – REPREZENTACE ŠKOLY 

Dětenická pěnička  

Deniska a Terezka Iszworovi 

Kateřina Fenclová, Maruška Homérová a Eliška Vavrušková 

Okresní kolo recitační soutěže v Jičíně  

T. Iszworová, V. Kvapilová, E. Vavrušková, M. Homérová, A. Burčáková, K. Fenclová.    

Bývalé žákyně školy: Eva Voláková, Lucie Hamanová a Kateřina Tuláčková.  

Matematické soutěže 

Nejlepší řešitelé – Cvrček: 

Eliška Vavrušková, Veronika Kvapilová, Filip Macoun    

Nejlepší řešitelé – Klokánek: 

Michal Koutník, Veronika Kršková, Kateřina Fenclová 

Recitační soutěž: „Čteme všichni, vypráví jen někdo“ 

Do krajského kola recitační soutěže postoupily:  Kateřina Tuláčková a Eva Voláková, 

Veronika Kvapilová, Antonie Burčáková 

Přírodovědná soutěž „Zlatý list 2016“ – v krajském kole v Prachově jsme obdrželi 3.  a 4. místo 

 

 

 

 



SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Konzultace podle potřeby a přání rodičů 

Společná schůzka 4x za školní rok 2015/2016 

Den otevřených dveří  

Spolupráce s rodiči při organizování společenských akcí školy a obce 

Rodiče mají kdykoliv přístup na vyučovací hodiny 

 

MIMOTŘÍDNÍ ČINNOST UČITELŮ 

Vedení kroniky školy 

Vedení fotografické kroniky školy  

Pomoc při kulturních akcích v obci 

Organizace a vedení tábora pro děti 

Školská rada 

Vedení zájmových kroužků 

Zápisy pedagogických rad 

Zajišťování učebnic a metodických materiálů a pomůcek pro žáky 

Správa kabinetů 

Správa žákovské knihovny 

Zabezpečení soutěží – matematické soutěže, recitace, atletika, pěvecká soutěž 

Příprava vánoční a velikonoční výstavy v kapličce na návsi 

Zajištění inventarizace majetku školy 

Vzdělávání učitelů 

Divadelní vystoupení 

Příprava celoročního motivačního projektu 

Vedení žáků s VPU 

 



VOLNÝ ČAS DĚTÍ 

 V tomto školním roce pracovalo mnoho dětí v různých zájmových kroužcích. Tyto kroužky 

jsou součástí projektu využívání volného času dětí jako jedna z možností předcházení negativním 

vlivům dnešní společnosti. 

 Zájmové kroužky byly nabídnuty nejen žákům ZŠ Dětenice, ale i dalším zájemcům, kteří byli 

ochotni za těmito aktivitami do naší školy dojíždět. Jsme rádi, že se dařilo vyplňovat volný čas dětí 

k jejich spokojenosti.  

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

 

Kroužek Dovedné ruce                                                                        Mgr. Jitka  Fojtová 

Flétna                                                                                                     Mgr.  Iveta Vališková, Jana Tuzarová 

Abeceda                                                                                                 Mgr. Iveta Vališková 

Dramatický kroužek                                                                             Mgr. Iveta Vališková                       

Angličtina pro  nejmenší                                                                     Mgr. Jitka Fojtová 

Počítače                                                                                                 Ing. Radomír Vališka 

Hudebně – pohybový kroužek                                                            Lenka Tučková 

Sportovní kroužek                                                                                 Mgr. Kamila Machurová, DiS. 

 

Další využití volného času dětí 

-  Ekologicko-turistický spolek Strom, se kterým naši žáci jezdili na výlety, víkendové pobyty   
       v přírodě či na tábor o hlavních prázdninách. 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ „MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU“ 

 Začátkem školního roku byly všechny vyučující seznámeny s minimálním preventivním 

programem. Byl úspěšně plněn komplexní program preventivní péče. Paní učitelky diskutovaly 

s dětmi a na třídních schůzkách pravidelně informovaly rodiče o případných změnách chování dětí. 

 V oblasti zdravého životního stylu bylo na žáky vhodně působeno v průběhu celého 

školního roku, a to především v hodinách prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy. Zdravá výživa 

byla zajišťována školní jídelnou a zdravý pitný režim Obcí Dětenice. 

 V příštím školním roce chceme pokračovat v rozvoji volnočasových aktivit, v dobré 

spolupráci s obecním úřadem a s rodičovskou veřejností. 

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY 

 Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, odbornými publikacemi a didaktickou 

technikou. K dispozici žákům i rodičům je školní knihovna. 

Vybavení počítači: 12 PC pro žáky  

1 data projektor, 2 notebooky, interaktivní dataprojektor 

Fotoaparát, videokamera 

Televizor ve školní družině a DVD přehrávač 

Výukové programy  

Ve třídách jsou koberce pro výuku a relaxaci žáků. 

 

CO SE PODAŘILO 

Realizovat projet Masáže do škol MISP. 

 MISP využívá sestavu dotekových aktivit pro podporu zdravého rozvoje sociálních a 

emociálních dovedností v rámci bezpečného prostředí ZŠ. Přínosem pro dítě je například 

zvýšení respektu k druhým a zodpovědnosti i celkové zklidnění. Prokázán je vliv na rozvoj 

paměti a koncentrace. Pro učitele je benefitem klidnější klima třídy a lepší navození 

spolupráce.     

  

 



PROJEKTY ŠKOLY 

Schválen projet na obnovu školní družiny „Zábavná třída“ pro školní rok 2015/2016: 20 000,- Kč  

Realizujeme projekt na vybavení učeben  - „Otevřené zahrady Jičínska“, dokončení 2017/18 

Žádáme o dotaci na školního asistenta do ZŠ i MŠ v podobě Šablon od MŠMT. 

 

 

CO POTŘEBUJEME 

Vyměnit okna ve zbývající části budovy ZŠ 

Opravit omítku školy 

Modernizovat vybavení školní zahrady 

 

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Vytvořit připravené prostředí ve všech učebnách k maximální samostatnosti žáků při výuce. 

Využívat možnosti grantové politiky. 

Zlepšit materiální podmínky pro integraci žáků. 

Zvýšit odbornou kvalifikovanost ve škole – studium výchovného poradce a logopedického 

preventisty.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






