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členové školské rady:

předsedkyně Iva Šourková,zapisovatel Libuše
Šoltysová,Markéta Hnízdová, Alexandra Kettnerová,
Ing. Jan Škoda

Usnesení ŠR:

Školská rada schválila zvýšení měsíční úplaty pro MŠ a ŠD
od 1.11.2009. Měsíční výše úplaty pro MŠ byla navýšena ze
100 Kč na 120 Kč. Úplata za ŠD byla navýšena z 50 Kč na
70 Kč. Rodiče byli informováni písemně i ústně na
rodičovské schůzce.

údaje o vedení školy:
Zřizovatel obce Běchary pověřil řízením školy od 1.9.2009
do doby vyhlášení výsledků konkurzního řízení paní Mgr.
Janu Vávrovou
charakteristika školy:
Obec Běchary zřídila dne 1.1.2003 příspěvkovou organizaci:
Základní škola a Mateřská škola Běchary,okres Jičín.Na
základě zřizovací listiny jsou součástí zřízené organizace –
základní škola s prvním stupněm (kapacita 30 žáků), školní
družina (kapacita 20 žáků), mateřská škola (kapacita 30
žáků)a školní jídelna (kapacita 120 jídel).
Statutárním orgánem je ředitelka školy.
Ve školním roce 2009/2010 začalo školu navštěvovat celkem
19 žáků prvního až pátého ročníku ZŠ. Deset žáků bylo
místních, dva žáci dojížděli z Labouně, jeden žák ze
Židovic,dva žáci z Cholenic,dva žáci z Vršců a dva žáci
z Bílska. Sedm žáků se vzdělávalo podle IVP,z nichž jeden
pracoval s asistentem pedagoga a v pololetí odešel do ZŠ
Soudná, druhý od pololetí přestoupil na ZŠ logopedickou do
Hradce Králové.Všichni žáci prospěli, pět žáků
s vyznamenáním.Jednomu žákovi byla na konci roku udělena
snížená známka z chování.Výuka probíhala ve čtvrtém a
pátém ročníku podle osnov programu Základní škola a žáci 1.
až 3. ročníku se vyučovali podle ŠVP ZV „Každý něco umí“.
Do MŠ bylo přihlášeno 12 dětí. V průběhu roku se ale počet
zapsaných dětí zvýšil na 19 dětí.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Pedagogičtí pracovníci:
Mateřská škola

– Alexandra Kettnerová – SPgŠ Liberec (učitelství na
mateřských školách)

Školní družina
Malin,Ukrajina

– Lilija Maťažová – Vysoká škola pedagogická

Asistent pedagoga – Lilija Maťažová (od 1.9.2009 do ledna 2010)
Třídní uč. ZŠ

– Iva Šourková – SPgŠ Liberec (vychovatelství)
-Mgr. Jana Vávrová – SPgŠ Nová Paka ( Pedagog
předškolní a mimoškolní výchovy)
- UJEP Ústí nad Labem ( učitelství pro I.stupeň ZŠ)

Učitelka ZŠ

-Libuše Šoltysová – TU Liberec,pedagogická fakulta
(pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)
Pracovala od 1.12.2009 do 31.1.2010.

Nepedagogičtí pracovníci:
Vedoucí školní jídelny a kuchařka: Drahomíra Vodáková
Kuchařka: Zuzana Plítková
Školnice: Markéta Hnízdová
Externí spolupracovníci:
BOZP: Pavel Svoboda,bezpečnostní technik
Účetní služby: Mgr. Karel Bůna ( do konce roku 2009)
Marie Vinklerová (od ledna roku 2010 – doposud)
Včelař: Antonín Erben

Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
Zápis do 1.ročníku se uskutečnil dne 10.2.2010. K zápisu se dostavily 3 děti.
Jedno dítě má dodatečný odklad školní docházky. Po dodatečném zápisu bylo
přijato ještě 1 dítě, které bylo dříve přijato do Kopidlna.
V září školního roku 2010/2011 nastoupí do 1. ročníku 3 žáci, dvě dívky a jeden
chlapec.

Údaje o zápisu do MŠ
Zápis do MŠ se konal dne 26.4.2010. K dnešnímu datu je do MŠ zapsáno 20
dětí.

Údaje o DVPP
Všichni pedagogičtí pracovníci během školního roku absolvovali 4 vzdělávací
akce,které pořádalo Školské zařízení pro další vzděl. ped. pracovníků KhK.
Vedoucí ŠJ a kuchařka – školení pro vedoucí ŠJ v Jičíně
Mgr. Jana Vávrová – funkční studium řídících pracovníků škol a školských
zařízení - Fakta s.r.o.
NIDV – bezplatný konzultant ŠVP ZV
EU peníze školám – Workshop NIDV v Trutnově (Mgr. Jana Vávrová)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla inspekce ČŠI,pouze si ČŠI vyžádala v
měsíci červnu ŠVP ZV a ŠVP PV,ve kterých hodnotila soulad s RVP ZV a RVP
PV.
Dne 29.6.2010 nás navštívila pracovnice Krajské hygienické stanice
HK.Kontrolní zjištění dopadlo v pořádku (jen v hrubé přípravě je
nevyhovující,zrezivělá škrabka,která je špatně čistitelná a také v celé budově
chybí úklidová místnost s výlevkou) i přes nepřítomnost vedoucí ŠJ(prac. úraz).

Revize:
- tělocvičného nářadí,venkovního vybavení zahrady (nutné ohrazení
septikové skruže,zasypání betonových patek u houpaček)

- elektrospotřebičů
- hasicích přístrojů

Nové vybavení školy:
-

interaktivní tabule,ozvučení, notebook, dataprojektor
- 76735,10 molitanových matrací do MŠ
-9980,Police do MŠ
-5712,Výukové programy
- 4159,Koberce do sborovny a ŠD
-8291,Mikroskop
- 1890,Hračky ŠD a MŠ
- 1900,Malování tělocvična,strop v MŠ, chodba za kuchyní,sociálky v ZŠ,nátěr
digestoře v kuchyni,nátěr lavičky v ložnici MŠ
-11718,3 nová WC v ZŠ,instalace
-12267,Kuchyňka MŠ
-11380,Dřevěný věšák- sborovna
- 870,Pultový mrazák Zanussi ZFC 639WAP
-10300,Vidlice na opékání
- 120,Nádobí kuchyň
-7215,Radiomagnetofon Panasonic pro II.třídu ZŠ
-4200,2ks radiomagnetofon Grundig pro ŠD a I.třídu ZŠ
-3616,Žaluzie v ložnici MŠ
-2362,Malování sborovna,ŠD,vestavná skříň na chodbě- svépomocí,nátěr
sponzorský dar

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. září – Jičín město pohádky (ZŠ i MŠ)
9. říjen – Kopidlenský kvítek (ZŠ i MŠ)
12. říjen – Princ Bajaja (ZŠ i MŠ v tělocvičně školy – divadlo z HK)
6. listopad – Drakiáda (ZŠ,MŠ i veřejnost),soutěž o nejhezčího doma
vyrobeného draka a nejdéle létajícího draka)
27. listopad – Advent – vyprávění arciděkana Pavla Jandejska a jeho kolegy
(ZŠ)

30. listopad – Setkání při výrobě adventních věnců,přáníček a pečení cukroví
(ZŠ, MŠ, veřejnost)
4. prosinec – Čert a Mikuláš (v ZŠ i MŠ)
22. prosinec – Štědrý den ve škole (ZŠ i MŠ)
- odpolední prodejní výstava, den otevřených dveří (veřejnost)
- Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha (ZŠ i MŠ)
17. leden - Maškarní karneval v sále pohostinství (ve spolupráci s ČČK pro
veřejnost), vystoupení tanečního kroužku partnerské ZŠ Lužany
5. únor – den s Policií ČR (šikana,kyberšikana,..) pro ZŠ
10. únor – zápis do 1. třídy
Únor – sáňkování, bruslení na koupališti (ZŠ a MŠ)
Od března – zapojení do projektu „Ovoce do škol“ – dodavatel Lužanská a.s.
25. březen – Velikonoční tvoření z vrbového a březového proutí, pečení a tvorba
pro děti (ZŠ, MŠ, rodiče a veřejnost)
9. dubna – výlet do Mladé Boleslavi – Muzeum Škoda Auto – prohlídka
s průvodcem, multikino Cinestar – Velká podmořská dobrodružství – 3D
(ZŠ,MŠ,rodiče)
17. duben -

ZLATÁ VČELA 2010

I v tomto školním roce se uskutečnila celostátní soutěž včelařských kroužků
ZLATÁ VČELA 2010. Náš okres reprezentovaly kroužky při ZŠ Kopidlno
(doprovázel vedoucí kroužku O.Suchoradský, J.Vích a J.Maxa) a ZŠ Běchary
(vedený ředitelkou Mgr. J.Vávrovou a vychovatelkou L.Maťažovou). Oblastní
kolo se uskutečnilo dne 17. dubna 2010 v Bernartricích u Žacléře. Soutěže se
účastnil ještě místní kroužek při ZŠ Bernartice a kroužek při ZŠ Dubenec u
Dvora Králové n.L.
Soutěž měla velmi vyrovnaný průběh a těsné vítěze. O pořadí rozhodla soutěž
v poznávání rostlin. Ty byly vzhledem k časnému termínu soutěže nerozvité a
jen těžko k poznání. Součástí zajímavého dne byla důkladná prohlídka školy,

dobrý oběd a po něm návštěva regionálního muzea v Žacléři se zajímavou
soutěží pro děti.

Reprezentanti ZŠ Běchary, které připravil k soutěži A.Erben.
Zajímavostí je že v následním Národním kole v květnu v Nasavrkách se druhá
v pořadí Veronika ŠEBKOVÁ stala celkovou vítězkou republikové soutěže, její
kamarádka Denisa Antonínová skončila v této nejvyšší soutěži v Česku 4. a
vítěz z Bernatric Martin ERTNER skončil mezi 36 účastníky z celé ČR na 9.
místě. Obě úspěšné žákyně z Dubence reprezentovali v polovině června ČR v
mezinárodní soutěži. Této soutěže se účastnila 4-členná družstva z 9 zemí z celé
Evropy. Naše družstvo s dvěma děvčaty z našeho oblastního finále i v této
mezinárodní soutěži s převahou zvítězilo, před družstvem Itálie. To jen dokazuje
vysokou úroveň soupeřů našich dětí, které v měření sil s nimi sice neuspěli, ale
bodovým odstupem od nich prokázali solidní úroveň vědomostí.

Výsledek kategorie mladších:

Výsledky kategorie starších:

Výsledková listina celostátního kola soutěže Zlatá včela 2010
Nasavrky 14.-16. 5. 2010

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příjmení a jméno
Šebková Veronika
Rod Jan
Antonínová Denisa
Jiřík Lukáš
Knosová Jana
Kupčáková Alena
Dostalík Pavel
Fusek Jiří

VKM

Test Mikr. Bot. Praxe Pom. Rozpr. Celkem

Dubenec

26

2

18

18

9

10

Telč

23

10

11

19

10

10

Dubenec

25

6

20

12

6

10

Kdyně

19

8

11

20

10

10

Telč

21

9

8

19

9

10

Frýdek-Místek

22

5

14

15

9

10

Nové Město p.Smrkem

14

9

13

19

10

10

Lidečko

19

9

11

17

8

10

83
83
79
78
76
75
75
74

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ertner Martin
Novotný Jan
Hloušek Martin
Viklická Jiřina
Bedřich Marek
Drgová Michaela
Gajárek Lukáš
Kudlata Václav
Vaněk Jakub
Tkadlec Jiří
Zvonek Josef
Kokaislová Michaela
Zimek Rostislav
Kučera Tomáš
Schwedler Richard
Vrba Jan
Haloda Tomáš
Převrátil Michal
Pavlas Jan
Synek Patrik
Vrbová Barbora
Tatíček Vojtěch
Dostálová Eliška
Mimo soutěž:
Havlík Ondřej

Bernartice

22

5

15

17

4

10

Příbor

18

10

10

15

10

10

Chřibská

16

6

14

18

7

10

Mikulovice

17

7

11

18

7

10

Ostrožská Nová Ves

21

4

9

18

7

10

Rychvald

16

7

13

13

7

10

Žarošice

20

5

11

11

7

10

Rožnov ČB

17

4

8

16

10

9

Lidečko

16

5

8

18

7

10

Francova Lhota

19

6

9

14

5

10

Kozlovice

17

5

13

10

7

10

Kdyně

16

3

10

16

8

9

Francova Lhota

15

4

9

16

8

10

Vlašim

18

1

14

12

5

10

Nové Město p.Smrkem

15

6

8

14

6

10

Vlašim

13

3

11

18

4

10

Uherský Brod

12

1

8

18

4

10

Chudenice

16

5

4

12

4

10

Ostrožská Nová Ves

16

3

7

14

1

9

Nové Město n.Moravě

16

4

6

12

2

8

Vlašim

14

3

11

6

3

10

Nové Město n.Moravě

12

5

5

10

3

9

Nové Město n.Moravě

11

4

9

8

2

10

73
73
71
70
69
66
64
64
64
63
62
62
62
60
59
59
53
51
50
48
47
44
44

Hradec n.Moravicí

21

6

20

20

10

10

87

Podrobnosti o soutěži : http://www.vcelarici.cz/zlata-vcela/

duben,květen,červen - Plavecký výcvik (ZŠ,MŠ)
20. duben – Sázení stromu (5. ročník, starosta, rodiče)
22. duben – Den Země – vycházka do okolí Běchar, sběr odpadků
26. duben – Zápis do MŠ
30. duben – Čarodějnický den s táborákem (MŠ,vědomostní soutěž na zahradě
školy pro ZŠ)
7. květen – U pomníku padlých (škola, veřejnost)
12. květen – Den Matek – besídka v MŠ

6. červen - Dětský den
V neděli 6. června se na louce u koupaliště a u klubovny Mysliveckého sdružení
Kostřice-Běchary pořádal Dětský den. Za spolupráce Sboru dobrovolných
hasičů a myslivců zde děti prožily soutěživé dopoledne.Pohoštění zajistil pan
Zelinka a myslivci,kteří mimo jiné uvařili vynikající srnčí guláš.Slunečné počasí
umožnilo i závěrečnou "sprchu" z hasičské stříkačky. Myslím,že se akce
vydařila a všichni odcházeli spokojeni domů.
8. červen a 9.červen - Pěší výlet do Vršců - obora a spaní ve škole
V úterý jsme se pěšky vydali do Vršců. Pan Pekárek z Cholenic nám
domluvil polodenní pobyt v oboře. Fořt (správce) pan Kovář s kolegou nám
věnovali celé půldne. Po nakrmení divokých prasat a opečení vuřtů nás naložil
pan myslivec do džípu a projížděl celou oborou. Podařilo se nám zahlédnout
stádo bílých jelenů, srnek,...a také jsme se pokochali koníčkem,který v lese
pomáhá při odklízení zkácených stromů.Počasí nám přálo a s výbornými
hostiteli - průvodci jsme se kolem druhé hodiny odpolední rozloučili. Pěšky
jsme se vrátili do školy,kde jsme po chvilce odpočinku zahráli dětem z MŠ
nacvičenou pohádku O dvanácti měsíčkách. Poté jsme se vypravili na
Šipkovanou. Po splnění úkolů a nalezení pokladu dívky připravovaly v kuchyni
večeři pro všechny. Výborné toasty a palačinky se šlehačkou chutnaly každému.
Po hygieně následovaly stolní hry a vypravování. Z důvodu hysterie některých
žáků se stezka odvahy nekonala. Zcela unaveni jsme se odebrali ke spánku.
25. červen - výlet do Prachovských skal
Za slunečného počasí jsme vyrazili na školní výlet,jehož cílem byla
návštěva Prachovských skal.
Po společné jízdě vlakem z Kopidlna se naše cesta s mateřinkou v Jičíně
rozdělila. Jejich trasa mířila k autobusovému nádraží,odkud jeli na Pelíšek. My
jsme cestovali vlakem dále do Jinolic,kde jsme nejprve museli zdolat pěší cestu
od vlakového nádraží k rybníkům.Po odpočinku,doplnění energie jsme se po
skupinkách za doprovodu jedné z učitelek mohli projet na pramici,nebo utratit
část kapesného v kioscích,kterých v kempu nebylo málo.
Poté nás čekalo stoupání k Muzeu přírody a pak již slíbený okruh
Prachovskými skalami.
Naše putování jsme ukončili opět u Jinolických rybníků,kde jsme si
smočili upocené nohy a pak ,hurá,zpět k vlaku směr Kopidlno.Vrátili jsme
se všichni v pořádku a příjemně unaveni.

29. červen - Slavnostní ukončení školního roku, loučení se s páťáky a
předškoláky
Den před koncem školního roku jsme pozvali pana starostu,rodiče a přátele
školy na asi hodinové vystoupení všech dětí. Žáci ZŠ vystoupili s pohádkou O
dvanácti měsíčkách,dále zazpívali pár písní,které se naučili v hodinách hudební
výchovy a také nechyběl tanec a ukázka hry na flétnu.
Děti z mateřské školy si připravily ukázku toho,jak tráví běžný den v MŠ od
rána až do doby,kdy pro ně přijdou rodiče.
Poté následovalo společné rozloučení se s páťáky a předškoláky za
přítomnosti pana starosty,který jim v upomínku na naši školu věnoval knihu.
Na závěr jsme se sešli v tělocvičně,kde ještě mohly ukázat dívčiny z kroužku
aerobiku část své naučené sestavy.
30. červen 2010 – Slavnostní rozdávání vysvědčení

Spolupráce s rodiči
Září – dotazník pro rodiče ( zjištění byla kvalifikována na ŠR konané
13.10.2009)
Třídní schůzky – formou konzultačního odpoledne se společným začátkem
Konzultační hodiny nebo kdykoli mimo vyučovací hodiny – po předběžné
telefonické,e-mailové, ústní dohodě
Z důvodu pohledávek za nezaplacení obědů, úplaty v MŠ a ŠD některými rodiči
se s účinností od 1.9.2010 mění směrnice o platbách.

Sponzoři školy
Obec Běchary
Firma Perseus s.r.o. Běchary
Pan Pavel Svoboda – technik bezpečnosti práce
Pan Krouza,paní Skrbková – rodiče dětí MŠ
ČČK Běchary

Myslivecké sdružení – Kostřice – Běchary

V průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín, nebyl řešen
žádný případ ve spolupráci s policií. Dva dny před koncem
školního roku se stal pracovní úraz zaměstnance kuchyně,který
nebyl zaviněn porušením předpisů,ale vlivem selhání lidského
činitele.
Plán na školní rok 2010/2011
Pořádání soutěže Zlatá včela
Zrealizovat opravu zábradlí, které neodpovídá bezpečnostním
požadavkům
Zrealizovat úklidovou místnost s výlevkou v suterénu školy,vedle
hrubé přípravny,poté využít úklidový prostor v 1.patře jako
nářaďovnu
Zabezpečit krytí oken v tělocvičně
Provézt výměnu písku na pískovišti (bezplatná poukázka na 5t písku a
doprava je již zajištěna)
Vybavit MŠ novými skříňkami a kobercem a didaktickými hrami
Vybavit hrubou přípravnu novou škrabkou
Snažit se o výměnu či nákup 4 PC pro žáky i s pracovními místy
(projekt EU peníze školám)
Zrealizovat koupi nové keramické tabule
Vybavit ŠD novými hrami

V Běcharech dne 14.9.2010
Mgr. Jana Vávrová

