
                    Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín
                                                   e-mail: zsde@seznam.cz
                      
Dětenice 81, 507 24 Dětenice                                                              tel.: 493 596 487

           VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
                                                    školní rok 2009/2010

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

Adresa školy: ZŠ Dětenice                         tel. 493 596 487    
                       Dětenice 81
                       507 24                                  Bankovní spojení:   116 375  53 49/0800
                                                                   www.zsdetenice.ic.cz

Typ školy:      Málotřídní škola

IČO školy:     70 99 84 42                                            IZO školy:    650 061 527

Právní forma: příspěvková organizace                         Datum zařazení do sítě škol: 1.1.2003

Název a adresa zřizovatele: Obec Dětenice                             tel. 493 596 360
                                                      Dětenice 141
                                                                 507 24

Školská zařízení, která jsou součástí školy:          tel.                                   IZO
                        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                             1. stupeň
                        Základní škola   6 - 12 let

Počet ročníků:  5                                                 Vyučovací jazyk:     český jazyk
                                                                                                            anglický jazyk
Počet tříd:         2                                            

Úplata za měsíc:   MŠ  100.-                              Celkový počet žáků školy:   MŠ 25       ZŠ 25
                              ŠD    70.-                                                                      

Celkový počet zaměstnanců školy:  11                Celkový počet pedagogů:    MŠ  2        ZŠ 4
                                                                              Pedagogický asistent:                             ZŠ  1

Zástupce ředitele školy:              Mgr. Iveta Vališková
Vedoucí školní jídelny:               Hana  Nováková
Ředitelka školy:                          PaedDr. Naděžda  Hrnčířová



                        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 schůzím podle potřeby,nejméně však dvakrát ročně.

Zastoupení pracovníků školy:             Zastoupení rodičů:                      Zastoupení obce:

Mgr. Iveta Vališková                              Marta  Kubínová                         ing. Radomír Vališka
Iveta Plíšková                                         Vladimíra Vynikalová                  Helena Štěpanovská  

Předseda Školské rady ZŠ Dětenice:                   Marta Kubínová   

První zasedání Školské rady se konalo 23.6.2005 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Volba předsedy ŠR , stanovení Jednacího řádu ŠR, předložení ŠVP ZŠ Dětenice, nový školní řád ZŠ 
Dětenice, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, připomínky ke koncepci školy.

Druhé zasedání Školské rady se konalo 29.8.2005 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Vyjádření ke Školskému vzdělávacímu programu „Každý má svou šanci“, schválení školního řádu, 
schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, schválení Výroční zprávy školy za 
školní rok 2004/2005.

Třetí zasedání Školské rady se konalo 16.3.2006 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2005. 
Ředitelka školy informovala o hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu v MŠ, ŠD, ŠJ a ZŠ, o 
pohybu financí na účtu školy a účtu FKSP, o hospodaření s finančními prostředky v MŠ, ŠD, ŠJ a ZŠ 
poskytnutými zřizovatelem školy, o hospodaření s úplatou vybíranou od rodičů ve ŠD a v MŠ, o
provozování hospodářské činnosti ve ŠJ a o zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti.  

Čtvrté zasedání Školské rady se konalo 31.8. 2006 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Předložení ŠVP ŠD, schválení  nového školního řádu ZŠ, schválení Výroční zprávy školy za šk. rok 
2005/2006, vyjádření ke změnám ŠVP ZV platných od 1.9.2006, seznámení s koncepcí školy na šk. 
rok. 2006/2007. 

Páté zasedání Školské rady se konalo  30.5.2007  na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Schválení nového školního řádu školy. Zpráva o kontrole ČŠI. Příprava voleb do ŠR.
Šesté zasedání Školské rady se konalo v srpnu 2007 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program: 
Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2006/2007.



Sedmé zasedání Školské rady se konalo v červnu 2008 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Volby do ŠR na volební období září2008- červen 2011.

V červnu 2008 skončilo první tříleté  volební období Školské rady. Školská rada  v  novém volebním 
období  bude pracovat v tomto  složení: za rodiče Eva Dousková a Vladimíra Vynikalová
                                                                 za učitele Mgr. Iveta Vališková a Iveta Plíšková
                                                                 za OÚ  ing. Radomír Vališka a Helena Štěpanovská

Osmé zasedání Školské rady se konalo v srpnu 2008 na Obecnám úřadě v Dětenicích.
Program: 
Schválení výroční zprávy za šk. rok 2007/2008.

Deváté zasedání Školské rady se konalo v srpnu 2009 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Schválení výroční zprávy za šk. rok 2008/2009. Informace a příprava projektu Zahrada poznání.

Desáté zasedání  Školské rady se konalo v říjnu 2009 na Obecním úřadě v Dětenicích.
Program:
Realizace projektu Zahrada poznání. Informace o návštěvě ČŠI. Hospodaření se státními prostředky. 
Koncepce šk. r. 2009/2010.

             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 25 dětí, základní školu 
s kapacitou 60 žáků, školní družinu s kapacitou 30 žáků a školní jídelnu s kapacitou 90 jídel.
V březnu 2006 byla naše škola zaregistrována do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.
I ve šk. roce 2009/2010 škola usilovala o kvalitní a zlepšující se zařazení ekologické –
environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy.

Filosofie školy:

Náš program školy je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální 
potřeby.Učitelé kladným osobním příkladem vytvářejí žákům takové zázemí, které rozvíjí jejich 
tvořivost a vede k porozumění si navzájem. Vytváříme pohodové školní prostředí, vedeme žáky i 
sebe k otevřenému partnerství, chceme zdravě učit a věnujeme se jak  handicapovaným dětem, tak i 
dětem nadaným.

Priority školy:

1. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, které chápeme jako vyvážený stav tělesné
  a duševní pohody.
2. Ekologický program školy
3. Čtenářská gramotnost
4. Jazykové vzdělávání 



Dlouhodobé úkoly:
1. Snaha udržet školu na dobré úrovni
2. Spolupráce s rodiči, zapojení rodičů 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 estetické výchovy na škole
6. Modernizovat zařízení školy podle finančních možností
7. Udržovat na škole dobrý pracovní i žákovský kolektiv, otevřené vztahy pracovníků školy, 
   žáků a rodičů
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 v oblasti cizích jazyků, počítačové gramotnosti a 
   školního psychologa

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“ proběhl ve všech  ročnících.( 1., 2. ,
3., 4. a 5. ročník.)

Ve šk. r. 2009/2010  jsme kromě ŠVP ZV pracovali podle vlastního motivačního  projektu 
s názvem  „Paměti školního strašidla“, který se naplňoval odděleně v jednotlivých třídách  a 
několikrát v roce  proběhla ve škole společná setkání všech žáků a pedagogů.  
Projekt pomáhal vytvářet  dobré vztahy mezi žáky, řešit základní výchovné problémy žáků, položit 
základy mravní, zdravotní a protidrogové výchovy, motivovat děti, aby  prostřednictvím příběhu 
poznávaly samy sebe, aby byly k sobě tolerantní a ohleduplné, aby poznaly dobře své okolí, aby se 
snáze orientovaly v mezilidských vztazích a uměly hledat řešení v reálných situacích a  uměly 
rozpoznat a odmítnout negativní jevy společnosti. Žáky jsme vedli k tomu, aby byli vnímaví a citliví 
k ostatním lidem a k přírodě. 

Realizace: začátek 1.9.2009            konec 30.6.2010

Cílová skupina: 6 – 12 let   žáci    ZŠ Dětenice

       

ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH  ŠKOLY
Obsazení školy:    pedagog. pracovníci   6
                               provozní zaměstnanci 5



2 pedagogické pracovnice                       VŠ vzdělání      úvazek  100%                                                         
                                                                              

2 pedagogické .pracovnice                      SO vzdělání     úvazek  100%    MŠ, ZŠ
1 ped. prac.                                              úvazek    82%    MŠ    
1 ped. prac.                                             úvazek    79%    VŠD  
1 ped. prac.                                              úvazek    40%     pedagogický asistent

Provozní zaměstnanci:                 školnice MŠ  úvazek          60%
                                                      školnice ZŠ    úvazek          60%
                                                     uklizeč                               15%
                                                      vedoucí ŠJ    úvazek            50%
                                                      vedoucí kuchařka úvazek    50%
                                                      pomocná kuchařka úvazek  17%
Od 1.9.2008 nastoupila do ZŠ  pedagogická asistentka k žákyni do I. ročníku.

ZÁPIS   K   POVINNÉ   ŠKOLNÍ   DOCHÁZCE
Termín zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ Dětenice byl 4. února  2010

Zápis  do ZŠ  na šk. rok  2010/2011 počet  zúčastněných žáků:   7

Odklad:    1

Nastoupí:    6

Bude opakovat ročník:    0

Do 1. ročníku nastoupí: 6 žáků  

3 žáci  ukončili školní docházku v 5. třídě a přešli na plně organizovanou školu , dva žáci přešli na 
ZŠ do Libáně a 1žák nastoupil na sportovní školu  do  Mladé Boleslavi.

V průběhu školního roku z důvodu přestěhování  odešli 4 žáci.

INTEGROVANÍ  ŽÁCI
Počet dyslektických asistentek: 2
Počet logopedů: 1
Počet integrovaných žáků celkem: 3 žáci
Počet žáků s tendencemi k VPU: 3 žáků

Jedním z velkých kladů naší málotřídní školy je, že dává dětem pocit domácího prostředí a žáci 
ztrácejí pocit strachu. Vzhledem k menšímu počtu ve třídách  se žáci několikrát za hodinu dostanou 
ke slovu, nemají obavy z neúspěchu a jsou vedeni k velké samostatnosti při práci. V prostředí 
málotřídní školy učitelé využívají alternativní přístupy ve vzdělávání  pedagogiky Montessori, žáci 



mají  dostatek učebních pomůcek a samozřejmostí je i individuální přístup k žákovi. Díky tomu lze 
poměrně dobře adaptovat i integrované žáky.

Ve školním roce 2009/2010 jsme měli v našem kolektivu začleněného 1 žáka s výraznějším 
postižením.  Na doporučení odborníků PPP Jičín a lékaře neurologa žák pracoval s pedagogickým 
asistentem. Dle zvážení žákových možností a výsledků a na doporučení PPP Jičín tento žák od 
2.pololetí šk.r. 2009/2010 pracoval v ČJ a v M podle osnov Praktické školy.

Na základě vyšetření PPP v  Jičíně byly diagnostikovány:

2x projevy dysortografie (vypracován IVP)
1x dyslektické tendence ( vypracován IVP)
1x prohlubující se obtíže ve výuce ( vypracován IVP)

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s VPU pracovaly na škole 2 odborné dyslektické asistentky.

Na žádost rodičů a doporučení PPP v Jičíně byli 3 žáci v některých předmětech hodnoceni slovně 
a 6 žáků pracovalo na žádost rodičů podle individuálních vzdělávacích plánů.

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. 
Náprava se konala mnohdy za přítomnosti rodičů.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.
V lednu 2010 se přijely podívat zástupci PPP Jičín.Byly konzultovány výsledky žáků, výchovné 
postupy a metody. Proběhla hospitace ve vyučovací hodině postiženého žáka.Práce učitelky i 
pedagogické asistentky byla velmi oceněna ředitelkou školy i zástupci PPP Jičín.

LOGOPEDICKÁ  PORADNA
Některé děti 1. ročníku ZŠ a  MŠ se potýkaly s vadou řeči, a tak pro tyto žáky byla zřízena na škole 
logopedická poradna. Logopedickou poradnu vedla zkušená logopedická asistentka s pedagogickým 
vzděláním, která se zaměřovala na praktickou a  poradenskou činnost. Tuto službu využívali  
především rodiče dětí z MŠ.

VÝSLEDKY   VZDĚLÁVÁNÍ   ŽÁKŮ
Celkový počet žáků:  25
Prospělo:                    25
Neprospěl:                    0
Opakoval ročník:          1
Neklasifikován:           0
Snížená známka z chování:0
Chování velmi dobré:  25 žáků
Napomenutí třídního učitele v průběhu roku: 3 žáci
Při hodnocení chování využívány pochvaly do ŽK.
Slovní hodnocení - kombinované        3 žáci



Závěry  hospitační činnosti ředitelky

Ve školním roce 2009/2010 bylo uskutečněno celkem 5 hospitací ředitelkou školy a 10 hospitací 
ČŠI.

Motivací vyučovacích hodin byl výchovně vzdělávací projekt  „ Paměti školního strašidla“. Úroveň 
vyučovacích hodin si udržela svůj standart. Hodiny byly pestré- využití her, říkadel, pohádek, písní, 
poslechů, tanečků. Na úvod hodin byla vhodně volená motivace vycházející z motivačního projektu. 
Ve vyučování  převažovaly metody skupinové práce, dále frontální, problémové vyučování,
projektové krátkodobé práce , zařazeno činnostní učení. Některé vyučovací hodiny probíhaly i 
v okolní přírodě, v lese a  u rybníka. Žáci si ověřovali své znalosti nebo zkoumali neznámé na 
vycházkách, exkurzích, které tematicky navazovaly na spojení teorie s praxí. Školní výchovně –
vzdělávací projekt velmi dobře umožňoval začleňování  mezipředmětových vztahů. Důraz byl kladen 
na vzájemnou komunikaci učitel-žák, ale i mezi žáky navzájem. Bylo pokračováno v odstraňování
nedostatků ve vyjadřování. Přínosem  pro všechny ročníky bylo problémové vyučování –
samostatné řešení problému. Pracovní činnosti byly  v hodinách rovnoměrně rozděleny mezi 
jednotlivé ročníky. Žáci pracovali v  klidném prostředí a aktivně se zapojovali  do diskuse.

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 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. Jeden  integrovaný  žák pracoval s pedagogickým  
asistentem.
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.

Tak jako v loňském roce i letos probíhala na naší škole tři týdny odborná pedagogická praxe 
studentky III. ročníku střední odborné pedagogické školy.Praxe probíhala v mateřské škole  šest 
hodin denně, kde studentka pod vedením zkušené vedoucí učitelky byla seznámena s výchovně 
vzdělávací činností MŠ a  s potřebnou dokumentací. Vyzkoušela si činnosti v oblasti výtvarné,
rukodělné, hudební, tělesné i relaxační. Podílela se na plánovaných celoškolních akcích, včetně 
kurzu plavání. Neměla problém navázat s dětmi kontakt. Pravidelně byl  s vedoucí učitelkou
prováděn rozbor činností s hodnocením a konzultace přípravy na následující  den.

Kontrolní činnost
září 2009, prosinec 2009, březen 2010, červen 2010 - byla provedena inventura skladu potravin  ve 
ŠJ ředitelkou školy

říjen 2009 a leden 2010 proběhla  veřejnosprávní kontrola základní školy, mateřské školy a školní 
jídelny  obcí  Dětenice

říjen 2009, prosinec 2009, březen 2010 a červen 2010 -  kontrola vedení dokumentace v účetnictví 
ředitelkou školy



k 31.12.2009 proběhlo ověření inventarizační komisí , zda stav majetku a závazků v účetnictví 
odpovídá skutečnosti 

červen 2010 kontrola pojistného, nemocenského pojištění, důchodové pojištění provedena OSSZ

listopad  2009 revize hasících přístrojů

leden  2010 kontrola z PPP Jičín, jak zvládá učivo  autistický žák a jak jsou vypracovány 
individuální plány

každý měsíc byly  prováděny preventivní požární prohlídky  požárním preventistou

prosinec 2009 prohlídka nízkotlaké kotelny  a tlakové nádoby

březen 2010 kontrola elektrických spotřebičů a elektroinstalace školy

květen 2010  technická  kontrola tělovýchovného nářadí v tělocvičně a na zahradě školy

říjen  2009  kontrola komínů a topidel

duben 2010 kontrola  placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP

leden 2010 kontrola ŠJ    KHS HK
srpen 2010  kontrola MŠ    KHS HK

říjen 2010  kontrola ČŠI v MŠ a na  ZŠ

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. Navštěvovali jsme 
semináře se  zaměřením především  na environmentální výchovu , dramatickou výchovu, na oblasti 
integrace a  cizí jazyk .

Ve školním roce 2009/2010 byly z rozpočtu školy (ONIV) hrazeny následující vzdělávací akce :

Dramatická výchova
Vitráže
Rozvojový program pro nezralé dítě
Automatická kresba
Nové trendy v TV
Vývojové fáze
Dětská kresba
Vnímání světa
Grafomotorika
Moderní technologie ve výuce AJ
Angličtina není nuda
AJ prakticky
Psychomotirické hry



Jak zvládat stres
Šikana
Jak na češtinu
Studium AJ na PF

Učitelská a žákovská  knihovna  byla doplněna novými knihami. Pro prvňáčky byly zakoupeny  pracovní 
sešity a školní pomůcky v hodnotě 200.- Kč na žáka. Do hudebny byly pořízeny  nové hudební 
nástroje.Do tříd nové  počítače, nové stoly pod počítače  a nové lavice.

PŘEHLED  AKCÍ  VE   ŠK. ROCE    2009/2010
Odemykání školy a vítání prvňáčků 1.9.
Noc ve srubu  Nebe, peklo, ráj  4.-5.9.
Den bez aut   22.9.
Dopravní hřiště   15.9.
Školní časopis     září
Světový den zvířat   4.10.
Realizace Zahrady poznání   říjen 2009 až březen 2010
Vítání občánků 29.11.
Projektové dopoledne s plněním průřezových témat – Den stromů, Zahrada poznání  20.10.
Sběry školy     11.11. a 4.5.
Hřbitov odpadků,  Pochod Světlušek   27.10.
Seminář pro učitele   19.11.
Rozsvícení  vánočního stromu – vánoční zpívání   29.11.
Vánoční výzdoba  kapličky   29.11.
Výlet do Planetária HK 2.12.
Adventní pondělky   30.11.   7.12.   14.12.   21.12.
Lucie noci upije   14.12.
Vánoční vystoupení pro důchodce   17.12.
Vánoce ve ŠD   22.12.
Obchůzka Tří králů   6.1.
Beseda první pomoc      28.1:
Pohádkový zápis do 1. ročníku   10.2.
Den otevřených dveří   3.2.
Ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků   3.2.
Přehlídka divadelních souborů v K – klubu Jičín   březen
Návštěva dětí z MŠ v ZŠ a ve ŠD   leden, květen
Recitační soutěž- školní kolo 5.2.
Beseda drogy 26.2.
Veselá básnička Rožďalovice   2.3.
Matematický klokan, cvrček     18.3.
Beseda ČP 18.3.
Den naruby 26.3.
Velikonoční výstava v kapličce   29.3.
Den ptactva     1.4.
Den zdraví       7.4.
Den Země, přírodovědné vycházky les, rybník, otevření zahrady      19. – 23.4.
Školní kolo v atletice  
Čáry a kouzla v zahradě     30.4.
Pasování prvňáčků na čtenáře     9.4.
Slavnostní otevření Zahrady poznání  29.4.
Dopravní hřiště 4. a 5. ročník – kurz cyklisty    18.5.
Uctění památky obětem 2. sv. války     7.5.
Maminkám k svátku     11.5.



Plavecký kurz  22.4.-24.6.
Foersterovy Osenice      5.6.
Oslava MDD      28.5. výlet
Souvislá pedagogická praxe studentky 3. roč. SOŠPg    24:5.- 20.6.
Školní kolo v atletice 8.6.
Atletický trojboj 1. stupeň ZŠ okresní koloJičín 15.6.
Loučení se strašidlem     červen
Školní výlet     červen
Malování na asfalt     29.6.
Rozloučení s 5. ročníkem    22.6.
Poslední zvonění     30.6.

Veřejná vystoupení
Vystoupení souboru „Korálka“ knihovna Libáň, Večer poezie
Vystoupení flétny:    Vánoce pro důchodce, Loučení s 5. ročníkem
Taneční vystoupení:  Vánoce pro důchodce, Loučení s 5. ročníkem
Pěvecká vystoupení:  Koledy  rozsvícení Vánočního stromu, Vánoční vystoupení pro důchodce, Loučení 
s 5. ročníkem

Soutěže – reprezentace školy                                                  ocenění:
                     
Klokánek 2010                                    1. místo   Vorel
                                                                2. místo   Biksadský
                                                                3. místo  Jozífková

Matematický cvrček 2010                   1. místo   Všetečková A.
                                                               2. místo   Bobková
                                                               3. místo   Zajíc

Recitační soutěž MŠ a ZŠ  Dětenice s postupem do okresního kola Dětské scény soutěže recitátorů
                            I.   kategorie             1. místo Petrtýl, Petrtýlová MŠ
                                                             2. místo   Zmrhalová , Kršková
                                                    
                             II. kategorie              1. místo  Koutníková, Donaťáková
                                                               2. místo  Štěpánková
                                                               3.místo   Všetečková A., Fencl
               
                             III. kategorie             1. místo Švaňhalová, Jozífková
                                                                                                                                                                                   
Soutěž recitátorů okresní kolo Dětské scény K–klub Jičín s  postupem do krajského kola v HK
Naši školu v kraji  reprezentovali:  Eva Voláková a Karolína Krupková
Čestné uznání : N. Koutníková a T. Jozífková                                                                                                

Soutěž Veselá básnička v Rožďalovicích     I. kategorie    1. místo Voláková
                                                                                                2. místo Karel

                                                                         II. kategorie    2. místo  Koutníková
                                                                                              

                                                                         III. kategorie   2. místo  Jozífková



                                                                       

Okresní soutěž v Atletickém trojboji 1. stupně ZŠ v Jičíně

1.místo Koutníková       ml.kat.
12.místo Bubela            ml. kat.
13.místo Fencl               ml.kat
9.místo Všetečka            st.kat.
16.místo Biksadský        st.kat.
12.místo Voláková        ml. kat.
14.místo Jozífková         st. kat.
16.místo Všetečková Z.  st. kat.

Nominována do krajské soutěže v Atletickém trojbojiboji byla:
Nikola Koutníková

Spolupráce s rodiči
Konzultace podle potřeby a přání rodičů
Společná  schůzka    4x za šk. rok 2009/2010
Individuální pohovory – učitel, žák rodič 2x
Den otevřených dveří
Spolupráce s rodiči při organizování společenských akcí školy a obce
Někteří rodiče sponzorovali naši školu drobnými pomůckami
Rodiče mají kdykoliv přístup na vyučovací hodiny
Brigáda  při dokončování Zahrady poznání

Výlety:
Planetárium Hradec Králové, Rožďalovické rybníky

Mimotřídní činnost učitelů:
Vedení kroniky školy
Vedení kroniky obce
Vedení fotografické kroniky školy a obce
Pomoc při kulturních  akcích v obci
Organizace a vedení tábora pro děti
Spolupráce s tiskem
Školská rada
Vedení zájmových kroužků
Zápisy pedagogických rad
Distribuce učebnic a metodických materiálů
Správce kabinetů
Správce žákovské knihovny
Zabezpečení soutěží – recitace, atletika, výtvarná soutěž
Příprava vánoční a velikonoční výstavy v kapličce na návsi
Zajištění inventarizace majetku školy
Vzdělávání učitelů
Divadelní vystoupení
Příprava na zkoušky na osmileté gymnázium
Příprava celoročního motivačního projektu
Vedení odborné praxe



Vedení žáků s VPU
Seminář pro učitele

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. Do zájmových kroužků se celkem přihlásilo 73 žáků.
Jsme rádi, že se dařilo vyplňovat volný čas dětí k jejich spokojenosti. 
Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2009/2010
Sportovní kroužek                                                           vedoucí Plíšková
Kroužek vaření                                                                  vedoucí Horáčková
Flétna začátečníci                                                              vedoucí Bretová
Flétna pokročilí                                                                 vedoucí Vališková
Abeceda                                                                             vedoucí Vališková, Plíšková
Dramatický kroužek Korálka                                            vedoucí Vališková, Bretová                       
Taneční kroužek                                                                vedoucí Kocourková
Angličtina pro školáky a předškoláky                               vedoucí Hrnčířová
Počítače                                                                              vedoucí Vališka

Další využití volného času dětí
-  Ekologicko-turistický kroužek Strom, s kterým naši žáci jezdili na výlety, víkendové pobyty 
       v přírodě či na tábor o hlavních prázdninách.
- Horolezecký kroužek

MATERIÁLNĚ  TECHNICKÉ  VYBAVENÍ  ŠKOLY
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, odbornými publikacemi a didaktickou technikou –
počítače, televize, video, DVD.
K dispozici žákům i rodičům je školní knihovna.
Vybavení počítači: 6 kusů nové + 2 starší počítače.
Výukové programy na CD ROM a na videokazetách.
Ve třídách jsou koberce pro výuku a relaxaci žáků.

Co se podařilo:

Získat kladné hodnocení naší školy od ČŠI, která sledovala naši práci v MŠ i na ZŠ jeden týden
Obdrželi jsme certifikát o účasti v programu Les ve škole a škola v lese 
Dovybavit a provozovat bazén
Zakoupit nové programy do počítačů,instalovat nové počítače, zakoupit nové stoly pod počítače, zakoupit 
polohovací lavice a židle pro všechny žáky 
Vymalovat ŠD, novou třídu na spaní pro děti MŠ, ŠJ,  školní kuchyň a sklady potravin 
Vylepšit WWW stránky školy
Naši školu na jeden den navštívil rodilý mluvčí z Austrálie a vedl výuku anglického jazyka
Zvýšit kapacitu MŠ, zakoupit do  MŠ nové úložné dřevěné přihrádky  pro ukládání molitanových  
madrací, v MŠ instalovat dvě nová sociální zařízení a umyvadla, dále vybavit dvě třídy novými koberci. 
Přestěhovat pískoviště na školní zahradě
Odevzdat celkem    4t  238 kg   starého papíru



Prezentovat školu v tisku (Noviny  Jičínsko – Pasování prvňáčků duben 2010, noviny Jičínsko –
V Dětenicích mají  Zahradu poznání 3.5., Noviny Jičínska 21.5. Dětenická škola má svou  Zahradu 
poznání).
Získání Dotace 70 000.- Kč  na projekt Zahrada poznání. Slavnostní otevření Zahrady poznání bylo 
29.4.2010. Zahrada poznání začala sloužit jako nový přírodní areál, který vznikl na místě nevyužitého a 
zarostlého prostranství v obci. Zahrada byla vybudována v rámci projektu Škola pro udržitelný  život a 
finančně podpořena částkou 70 000  Kč.Projekt umožnil vybudovat jezírko pro obojživelníky, nové 
naučné tabule, vysadit deset stromů keltského stromového kalendáře, založit hřbitov odpadků, skalku pro
plazy, bylinkovou zahrádku, instalovat ptačí budky, lavičky k ohništi  a  dračí totem. Cílem bylo zlepšit 
vzdělávání pro žáky a životní prostředí v obci. Zahradu poznání mohou využívat nejen školáci a děti 
z mateřské školy, ale i místní spolky a obyvatelé Dětenic

Co potřebujeme:
Zakoupit  dataprojektor
Modernizovat počítačovou síť
Vyměnit okna ve zbývající části budovy ZŠ
Opravit omítku školy
Vymalovat ostatní třídy

Plány do budoucna:
Vytvořit  vlastní učebnice
Otevření třetí třídy 
Využívat možnosti grantové politiky
Modernizovat prostředí a vybavení tříd
Nadále vytvářet podmínky pro integraci žáků
Zvýšit kvalifikovanost na škole

Závěr:

Poděkování poskytovatelům státní dotace, našemu zřizovateli, rodičům a přátelům školy, 
zaměstnancům školy

Touto cestou děkujeme poskytovateli státních  dotací KÚ KHK, který nám v tomto školním roce   
umožnil  mít na škole pedagogického asistenta pro autistického  žáka a  povolil nám zvýšení kapacity 
v MŠ.

Děkujeme našemu zřizovateli Obci Dětenice za vedení a financování  účetnictví školy, za příspěvek 
učitelům na stravování a za dofinancování úvazků ve ŠD a v ZŠ. Děkujeme  také za  pomoc a starostlivost
v průběhu celého školního roku zejména  za péči kolem  údržby  bazénu, za vybavení tříd novými 
lavicemi, židlemi a stoly pod počítače, za příspěvek na plavání pro naše žáky, za uhrazení  částky na 
zvyšování kvalifikace cizího jazyka a za pomoc při přestavbě MŠ z důvodů  zvýšení  kapacity v MŠ.

Zvláštní poděkování patří panu starostovi ing. R. Vališkovi  za pomoc se školní matrikou, spisovou 
službou , za pomoc při vystoupeních našich žáků, za servis a údržbu počítačů a za velmi obětavou práci 
při realizaci projektu  Zahrada poznání.

Vážíme si dobré spolupráce a vynasnažíme se i nadále udržovat dobré jméno školy.

Děkujeme našim rodičům, že se s námi prostřednictvím Školské rady podílejí na řízení školy, dále  že 
nám někteří rodiče sponzorují školu potřebnými pomůckami pro naše žáky. Velmi si vážíme pomoci při  
dokončování Zahrady poznání. Oceňujeme názory rodičů při autoevaluaci školy. 



Poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ Dětenice, kteří se vzorně 
starají o naši školu, zodpovědně plní svěřené úkoly, svou prací prezentují školu nejen v obci, ale i v rámci 
okresu a pokračují tak v tradicích udržování dobré úrovně školy, což také velice kladně hodnotila ČŠI.

Datum zpracování zprávy:                             29.8.2010

Datum projednání na pedagogické radě:       30.8.2010

Datum projednání ve Školské radě:               7.9. 2010

Datum předání VZŠ za školní rok 2008/2009 zřizovateli: 7. 9. 2010

Datum zveřejnění:                                      8. 9.2010

Zprávu vypracovala ředitelka školy             PaedDr. Naděžda Hrnčířová



                                

              




