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Základní údaje o škole
1. 1. Škola
Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres
Jičín

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola, Běchary
Běchary 5
507 32 Kopidlno

Právní forma

příspěvková organizace

Typ školy

škola s postupnými ročníky

IČO

750 16 869

RED - IZO

CZ75016869

Vedení školy

Mgr. Alena Říhová – ředitelka školy

Kontakt

493 551 433, 734152232
skolabechary@seznam.cz

Webové stránky školy

www.zsbechary.cz

1. 2. Zřizovatel
Název zřizovatele

obec Běchary

Adresa zřizovatele

Běchary 5, 507 32 Kopidlno

Kontakt zřizovatele

493 552 235
obec@bechary.cz
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1. 3. Součásti školy
Základní škola

kapacita 30 žáků

Mateřská škola

kapacita 30 žáků

Školní družina

kapacita 20 žáků

Školní jídelna

kapacita 120 jídel

1. 4. Základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/oddělení

Počet žáků

Počet žáků na třídu

Mateřská škola

1

18/22x1

22x2

Základní škola

2

23

13 / 10

7

7

6

6

3. třída

3

3

4. třída

5

5

2

2

1. třída
2. třída

1

1
5. třída
Školní družina

1

21

21

Školní jídelna

1

23

23



x1



x2

2 děti odhlášeny v průběhu školního roku – přestěhování
5 dětí přihlášeno v průběhu školního roku
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 Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín byla ve školním roce 2016 – 2017
organizována jako dvoutřídní škola s pěti postupnými ročníky. Vzhledem k počtu žáků, který
zajišťuje dostatečné finanční zajištění, je využíváno dělení do skupin.
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).
 Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo celkem 23 žáků prvního až pátého ročníku
ZŠ. Čtyři žáci dojížděli ze Pševse, jeden žák z Kopidlna,jeden žák z Mlýnce, šest žáků
z Vršců, jeden žák z Chroustova, deset žáků bylo místních.
 Do mateřské školy bylo v září přihlášeno 18 dětí , v závěru školního roku mateřskou školu
navštěvovalo 22 dětí – mateřskou školu, dvě děti z Libáně, šest dětí z Vršců, dvě děti ze
Židovic, jedno dítě z Budčevse, zbývající děti byly z Běchar.

1. 5. Materiálně – technické
vybavení školy
Učebny

1 třída MŠ, 2 kmenové třídy, školní družina
součást jedné z kmenových tříd,
1 třída pro pohybovou výuku
Škola je vybavena výškově stavitelným nábytkem
(jednomístné lavice a žákovské židličky),
u počítačů stavitelné židle.
MŠ – nové šatny.
ZŠ – zřízeny nové šatny.
Vybavenost školy je na dobré úrovni a
zcela odpovídá daným možnostem zřizovatele
školy a počtu žáků na škole.
Odpočinkový areál za budovou školy - dětské
hřiště je ve zprávě zřizovatele.
Škola nemá odborné učebny. Žákovská knihovna
je umístěna ve sborovně školy.
Obě kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními
tabulemi, notebooky, dataprojektory.
Pro výuku informatiky jsou v jedné z kmenových
tříd umístěny 4 počítače.
Vybavení školy audiovizuální technikou dobré, ale

Žákovský nábytek

Odpočinkový areál - zahrada
Odborné učebny, knihovna, multimediální
učebna

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

v jedné z kmenových tříd jsou k dispozici
pouze 4 počítače, proto děti musí pracovat ve
skupinách. Každá třída je vybavena
interaktivní tabulí, dataprojektorem s plátnem
a notebookem. Z prostředků OPVK č. p. cz.
1. 07. / 1. 3. 00 / 51. 0029
byly získané tří kusy bezdotykového zařízení, které se
se podle potřeby využívají.
Vybavení školy vychází z finančních
možností školy.
Dobré vybavení, v letošním školním roce byly
zakoupeny nové učební texty pro výuku
matematiky, českého jazyka, čítanky, v tomto

Vybavení učebními pomůckami, hračkami a
sportovním nářadím
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
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trendu se bude dle finančních možností nadále
pokračovat.
Na dobré úrovni, dostatečné množství výukových
programů.

Vybavení učeben pomůckami

 Mateřská škola a školní družina byla vybavena novými didaktickými hrami. Základní škole byly
zakoupeny výukové programy Českého jazyka a Anglického jazyka.
 Byly zřízeny nové šatny pro ZŠ, obklady pro učebnu pohybové výchovy

1. 6. Údaje o školské radě
Datum zřízení:
Počet členů:
Členové školské rady:
Zástupce zřizovatele:
Zástupce obce:
Zástupce školy:
Zástupce rodičů:

x3- zápisy

1. 1. 2006
6
Vobr Bohuslav
Josef Košek
pí Šourková Iva, pí Šoltysová Libuše - zapisovatel
pí Krátká Marie, pí Skrbková Radka, Ing. Alena
Čepická

ze školských rad tvoří součást přílohy

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2. 1. Vzdělávací programy
Vzdělávací programy
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „Každý něco umí“
Školní vzdělávací program pro školní družinu
při Základní škole a Mateřské škole Běchary,
okres Jičín
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Každý něco umí“

Zařazené třídy
1. – 5. ročník
Školní družina
Mateřská škola

3. Přehled pracovníků školy rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
Základní údaje o pracovnících školy
k 30. 6. 2017
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelů MŠ
Počet provozních zaměstnanců
Počet správních zaměstnanců ZŠ

8
3
1
2
3
1
5

3. 1. Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí
Úvazek
pracovníci
Mgr. Michele Baladránová 3 hod. Aj
DPP
Mgr. Jana Nováková
100%
Mgr. Alena Říhová
100%
Veronika Kobrlová
100%

Funkce

Libuše Šoltysová
Iva Šourková
Iva Šourková
Hana Zoubková

100%
60% ŠD
40 % ZŠ
100%

Aprobovanost

učitelka ZŠ

Stupeň
vzdělání
VŠ

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka MŠ

VŠ
VŠ
SŠ

učitelka MŠ
vychovatelka
učitelka ZŠ
učitelka MŠ

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

aprobovaná
aprobovaná
aprobovaná, k 1. 10. 2016
odchod na
mateřskou dovolenou
aprobovaná
aprobovaná
neaprobovaná
neaprobovaná – doplňuje si
požadované vzdělání

aprobovaná

3. 2. Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci
Zuzana Odvárková
Drahomíra Vodáková
Markéta Hnízdová

Úvazek

Funkce

100%
100%
90%

kuchařka
vedoucí školní jídelny a kuchařka
školnice

3. 3. Externí spolupracovníci
Externí spolupracovníci
Pavel Svoboda
Marie Vinklerová
Petr Šoltys

bezpečnostní technik - BZOP
účetní
včelař

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání nových žáků
4. 1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018
Počet přijatých žáků do
1. třídy
3

Děti starší 6 ti let (nástup po
odkladu)
0
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Počet odkladů pro školní rok
2017/2018
2

 Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl 3. dubna 2017.

4. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Počet přijatých žáků
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 Zápis do mateřské školy proběhl 5. května 2017.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5. 2. Přehled o prospěchu
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem
x5

Počet žáků
7/7 x5
6/6
3/3
5/5
2/2
23/23

Prospělo
7/7
6/6
3/3
5/5
2/2
23/23

Prospělo s
vyznamenáním
6/6
3/3
3/3
2/2
0/0
14/14

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

1. pololetí a 2. pololetí
 Všichni žáci prospěli a postoupí do vyšších ročníků. Dva žáci pátého ročníku pokračují ve
vzdělávání na II. stupni na Základní škole a Mateřské škole v Hlušicích.

5. 3. Přehled o chování
Třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem
x6

Počet žáků
7/7x6
6/6
3/3
5/5
2/2
23/23

Pochvaly

0
0
0
0
0
0

Pochvaly
ředitele školy
0
0
0
0
0/0
0/0

1. pololetí a 2. pololetí
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Napomenutí Důtky
třídního
třídního
učitele
učitele
0
0
0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0

Důtky
ředitele školy
0
0
0
0
0
0

5. 3. Počty absencí podle tříd, ročníků školy ve školním roce 2016/ 2017
Počet omluvených Počet omluvených Počet
hodin
hodin na žáka
omluvených
hodin na žáka

1. ročník

228 / 164

32, 57/ 23,43

2. ročník

312 / 154

53, 50/ 25, 66

3. ročník

166 / 18

55, 33/6

4. ročník

451 / 75

90, 20 / 15

5. ročník

77 / 75

38, 50 / 37, 50

1234 / 486

53, 65 / 21, 13

Celková absence
za celou školu

Počet
neomluvených
hodin na žáka

32, 57 / 23, 43
100%
53, 50 / 25, 66
100%
55, 33 / 6
100%
90,20 / 15
100 %
/ 37, 50

0

53, 65 / 21, 13
100%

0

0
0
0

 V průběhu školního roku 2016 /20167 nedošlo ve škole k žádnému vážnějšímu porušení kázně a
tím k hrubému porušení zásad školního řádu. Zároveň během roku nedošlo k projevům
záškoláctví, společensky nežádoucím jevům a k záznamu neomluvených hodin. Žádnému žákovi
nebyla snížena známka z chování.
 Závěr: Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm velmi dobré.

5. 4. Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení

Ročník

Počet žáků
0
0

S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení

0
0
0

S vývojovými poruchami učení

0
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6. Údaje za součást Mateřská škola
Co dělaly Včeličky celý školní rok 2016 - 2017?
V tomto školním roce navštěvovalo třídu mateřské školy 21 dětí, z toho 6 předškoláků. Těšili jsme se
na září školního roku 2016/2017, kdy všechno začíná zase od začátku. Byli jsme zvědaví na nově
přijaté děti, jak si u nás zvyknou. Naštěstí těch slziček bylo maličko a my jsme rádi, že máme nové
kamarády.
Pro nás „velké“ to znamená, připravit pro Včeličky tak zajímavý program, aby se do naší mateřinky
těšily. Hned na začátku se Včeličky seznamují s areálem a okolím mateřské školy, se

zaměstnanci školy, opakují si pravidla chování, hrají pohybové, smyslové či rozumové hry
zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzpomínáme na letní prázdniny.
1. 9. 2016 začal první školní den, kdy jsme se začali postupně seznamovat.
Nově jsme zavedli ,,Hrací den,, který vychází vždy na poslední den v měsíci. Celý den si jen
hrajeme. K 1. říjnu nastoupila nová paní učitelka Hanka Zoubková, Veronika Kobrdlová
odešla na mateřskou dovolenou.
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Nově jsme zavedli ,,Hrací den,, který vychází vždy na poslední den v měsíci. Celý den si jen
hrajeme. K 1. říjnu nastoupila nová paní učitelka Hanka Zoubková, Veronika Kobrdlová
odešla na mateřskou dovolenou.
Podzim začal pohádkami Kocourek Mourek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O neposlušných
kůzlátkách, Bacily a Logopedickou pohádkou, při které děti procvičily pusinky i jazýčky.
Podzimní výlet podnikla celá škola a navštívila Botanicus v Lysé nad Labem. V říjnu byla
naplánována, Drakiáda společná akce s rodiči, ale počasí nám opět nevyšlo. O knížkách nám
přijela vyprávět spisovatelka Ing. Jitka Vítová. Zdravá pětka s Mgr. Radkou Drobnou, která
dětem vysvětlila, proč zdravě jíst. Besídka Loučení s podzimem v MŠ od 15,00 hod., kde se
děti a paní učitelky přestrojily za skřítky. Děti zpívaly, recitovaly, tancovaly a byly odměněny
velkým potleskem. Adventní tvoření s rodiči, kde jsme si vytvořili adventní věnce. Vánoce a
tradice s nimi spojené jsme viděli na zámku Karlova Koruna – Chlumec n/C. Přišel nás navštívit
Mikuláš, Anděl a čert. Před vánočními svátky proběhlo screeningové vyšetření zraku u dětí
MŠ od Prima Vizus.
Hrozně nás baví hrát pohádky, vyprávíme si s dětmi o zvířátkách, lese a rostlinách. Ne jinak tomu
bylo i tento rok. Děti si připomněly, čím se zvířátka živí a co dobrého na zub jim můžeme přinést
z našich domovů. Když nám přeje počasí, tak se společně všichni vydáváme do blízkého lesa ke
krmelci a pozorujeme, co se děje s přírodou na podzim, jak se chystá k zimnímu odpočinku. A ke
spánku se chystají také stromy v lese. Lesní skřítci musí každý stromeček uspat, aby v zimě
nezmrznul.

V únoru jsme se všichni přestrojili za masky, protože jsme měli Maškarní rej. Krásné besedy
jako Bubnování, Standa a Vanda, Kapřík Metlík s panem spisovatelem a paní sklářkou ze
Železného Brodu, která dětem vyprávěla a ukazovala výrobu skleněných zvířátek, je vždy pro
děti velké zpestření. Každoročně si v měsíci březnu připomínáme „Březen měsíc knihy”. Děti
nosí své nejoblíbenější knihy a po obědě čteme pohádky na přání.

Pravidelnou a hezkou akcí je vynášení Morany a vítání jara. Jaro s námi vítají i někteří rodiče.
Zima nás už potěšila i potrápila dost. Na první jarní den se ukazovalo sluníčko a děti vyrobily
ve škole Moranu ve zmenšené velikosti. Došli jsme k potoku, říkali říkanku: „Zimo, zimo,
táhni…Také symbolicky klíčem děti odemkly kytičky a stromečky. V měsíci dubnu a květnu
probíhal plavecký kurz v Jičíně. Odměnou pro děti byla jízda tobogánem a diplom.
Tradičně na jaře proběhlo ,,Velikonoční tvoření s rodiči,,. Vyrobili jsme papírového zajíce
v květináči. Trochu jsme pomohli přírodě a uklidili několik pytlů s odpadem v rámci akce
,,Ukliďme svět,,.
Něco nového o včelách a jejich životě nám poskytla akce Medová snídaně. Děti měly
přednášku a potom si mazaly chleby máslem a medem.
Zápis do MŠ proběhl v měsíci květnu a bylo zapsáno 7 dětí.
Své síly a dovednosti si děti změřily při ,,Sportovním dnu,, , kde soutěžily v běhu, hodu a
skoku do písku. Poslední dvě představení ,, Písničky z pohádek,, a ,,O mlsné opičce,,se dětem
moc líbily.
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Velkou akcí a vyvrcholením celoroční práce pro nás byla ,,Jarní besídka,, , kterou jsme
pořádali v Kulturním domě. Všichni jsme se proměnili v pralidi a ukázali jsme, jak pralidé
žili. Se školkou se loučil a byl ošerpován Davídek, Kája, Éja a Petr.
Předposlední týden v červnu jsme jeli vlakem do Poděbrad, kde jsme poznávali krásy
lázeňského města. 30. června poslední školkový den, kde se rozloučíme s našimi předškoláky
a Ti jdou vstříc vzdělání a v září nastoupí do Základní školy.
Naše výchova se snaží najít cestu a pomáhat navazovat vztah s přírodou. Učíme se proč
pomáhat přírodě, proč nemáme ubližovat broučkům, proč nemáme lámat větve, netrhat
kytičky, nešlapat do kaluží a proč neubližovat lidem. Snad si toho kousek donesou až do
dospělosti, kdy se z nich stanou mámy a tátové a budou vychovávat zase své děti. Děkujeme
rodičům za jejich spolupráci a velké poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli dárky či
finančním obnosem.
Vypracovala Libuše Šoltysová a Hana Zoubková
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7. Údaje za součást školní družina
Činnosti školní družiny 2016/2017
Školní družina pracuje podle ŠVP a ročního plánu ŠD při ZŠ a MŠ Běchary. Hlavní
obsahovou náplň výchovy mimo vyučování je zájmová činnost dětí. Její prvky jsou součástí
všech jiných aktivit, které se konají ve školní družině: činností odpočinkových, rekreačních a
společensky prospěšných. Slouží i jako prostředek relaxace v průběhu přípravy žáků na
vyučování.
Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo ŠD 20 žáků od první do páté třídy. ŠD nemá
vlastní místnost, proto jsme k činnosti využívali obě učebny. Výhodou je učebna pro
pohybovou výchovu, kterou máme denně k dispozici. Pro odpočinek po vyučování jsme
chodili na dětské hřiště u školy. Delší odpoledne jsme trávili v přírodě ve vzdálenějších
místech školy: les, okolí rybníka, velké hřiště, cesta k Vršcům a louky kolem potoka Stříble.
Pobytem venku se prolínali činnosti: odpočinkové, přírodovědné, sportovní a rekreační.
Teoretické včelařské znalosti si děti ověřovaly pozorováním medonosných rostlin, pohybem
včel kolem vody a na louce. Děti si oblíbily pobyt v lese, kde mimo volné hry jsme vždy
věnovali chvilky pozorováním proměn krajiny během ročních období.
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Děti se zapojily do výzdoby školy podle různých příležitostí. Vyráběli rozličné maličkosti pro
radost, na výzdobu pokojíků, dárečky a pozornosti pro rodinu. Využívali jsme nasbíraný
přírodní materiál, papíry různých formátů, látky, korkové zátky, plastové kelímky, pletací
přízi, papírové ruličky, temperové barvy, voskové pastelky, křídy, aj.
Prevence rizikového chování dětí a mládeže, probíhala průběžně, podle dané situace. Často se
řešili menší problémy ve vztazích mezi žáky. Rozhovory a témata jsou dána Minimálním
preventivním plánem, který děti inspiruje k vhodnému využívání volného času. Během
školního roku jsme nezaznamenali pokus o šikanu, nebo vydírání jiného typu.
Jako každoročně proběhl několikaměsíční šachový turnaj všech žáků školní družiny. Šachy
vedou děti k soustředěnosti, pozornosti a logickému uvažování, proto jsou vhodnou přípravou
na vyučování.
Vypracovala Iva Šourková

8. Údaje o programu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“
Zpráva o prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školním roce2016/2017
Činnost a jednotlivé aktivity RCHDM se odvíjely od Minimálního preventivního programu
ZŠ a MŠ Běchary. Prevence probíhala průběžně během školního roku a prolínala se nejen
vyučovacími hodinami, ale i ve školní družině. Každý měsíc se konala setkání s metodičkou
z PPP v Jičíně paní Mgr. G. Prodělalovou.
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V září proběhlo adaptační odpoledne organizované ŠMP Ivou Šourkovou a metodikem panem
L. Tomanem z PPP v Jičíně. Toto setkání mělo sloužit k lepšímu začlenění nových žáků do
školního kolektivu. Akce se zdařila a byla zakončena posezením u čaje s koláčem ve školní
jídelně. Naše další setkávání s Mgr. Tomanem pokračovalo až do prosince 2016. Program
věnovaný rodině a vztahům mezi rodinnými příslušníky podle seriálu Simpsonovi, jako
špatného příkladu fungování rodiny bylo vtipné. Přestože se nedoporučuje pro malé děti,
všechny tyto příběhy dobře znaly.
V lednu 2017 jsme se s paní Mgr. Prodělalovou věnovali Zdravému životnímu stylu. Ani
únorové téma Kamarádství nebylo dětem cizí. Sebehodnocení a Sebepoznání. Byl čas
věnovaný k zamyšlení dětí nad tím: co se jim dařilo a proč. Ale také naopak. Fayr play
z anglického – čistá hra bylo teoreticky pochopeno. Během aktivit se ale zjistilo, že většina
dětí nesnáší prohru a klidně použije jakékoliv prostředky k vlastnímu vítězství.
Přítomnost Mgr. Prodělalové jsme využili pro řešení incidentu na místním koupališti, kdy byl
žák čtvrté třídy ponižován skupinou starších chlapců. V naší škole jsme se během školního
roku nesetkali s šikanou, nebo jiným ponižováním. Vzhledem k malému kolektivu se i drobné
hádky řeší a vyřeší ihned.
Zpracovala Iva Šourková
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP a ostatních
pracovníků školy
Libuše Šoltysová
 Lidské tělo v pohybu s hudbou – Podzimní zpívání
Mgr. Alena Říhová
 Geometrie činnostně ve 4. – 5. ročníku
Mgr. Jana Nováková
 Geometrie činnostně ve 4.- 5. ročníku

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7. 1. Údaje o aktivitách
Září
6. 9.2016
9. 9. 2016
16. 9. 2016
27. 9. 2016

Školská rada
Pohádkový den v ZŠ
Kocourek Modroočko
Botanicus

Říjen
4. 10. 2016
10. 10. 2016
17. 10. 2016
22.10.2016
24. 10. 2016

Adaptační odpoledne
Dopravní výchova
Beseda se spisovatelkou
Vítání občánků
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Mgr. Toman
Jičín
Jitka Vítová

1.11.2016
1.11.2016
3. 11. 2016
14.11.2016
15. 11. 2016
23. 11. 2016
20. 11. 2016
25. 11. 2016

Vztahy – preventivní program
Porada, Schůzka SRPŠ
Vánoce na zámku
Zdravá 5
O mlsném jazýčku
Loučení s podzimem
PPP – Mgr. Toman
Vánoční tvoření

Mgr. Toman

Prosinec
5.12.2016
6.12.2016
21.12.2016
22. 12. 2016

Mikuláš
„Prima Vizus“
Vánoční návštěva v Perseusu
Kiberšikana

Mikulášská nadílka
Vyšetření očí dětí MŠ

Pohádkový mlýn Bartoušov
Divadlo „ U dvou sluncí“
Lysá nad Labem

Divadlo Kozlík

Listopad

Leden
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Karlova Koruna - Advent
Mgr. Drobná
Logopedická pohádka
Besídka MŠ
Normální je nekouřit – 3. lekce
Setkání s rodiči

Mgr. Toman

3.1.2017
19.1.2017
20.1.2017
24. 1. 2017
31. 1. 2017
31. 1. 2017

„Čas vánoční“
Vodnická pohádky
Zdravý životní styl
Porada
Bacily
Rozdání vysvědčení

Pásmo pro rodiče
Divadlo Kozlík
Mgr. Prodělalová

Únor
7.2.2017
21.2.2017
23. 2. 2017
24. 2. 2017

Bubnování
Kamarádství
Maškarní rej v mateřské škole
Maškarní rej v základní škole

Relaxace s bubny
Mgr. Prodělalová

Beseda se spisovatelem
Divadelní představení
Skleněné figurky a jejich výroba

20. 3.2017
24. 3. 2017
28. 3. 2017

Kapřík Mertlík
Standa a Vanda
Práce se sklem, praktická
ukázka
Vynášení Morany
Školička
Feir play

Duben
3. 4.2017
6.4.2017
7.4.2017
12.4.2017
20.4.2017

Zápis do I. třídy
Porada, SRPŠ
Velikonoční tvoření
Medová snídaně
Den Země

27.4.2017

Čarodějnický rej

Květen
5.5.2017-26.5.2017
7. 5. 2017
5.5.2017
14. 5. 2017
17. 5. 2017
23.5.2017
25.5.2017

Plavecký výcvik
Den vítězství
Zápis do MŠ
„Písničky z pohádek a filmů“
Fotografování
Jarní besídka MŠ
Návštěva výstavy

Aqua Centrum Jičín

MDD
„O mlsné opičce“
Školní výlet ZŠ
Porada
Školní výlet MŠ
Rozloučení se školním rokem
ZŠ
BZOP – pan Svoboda
Předání vysvědčení

Soutěže
Divadelní představení

Březen
8. 3.2017
9. 3.2017
14. 3.2017

Červen
1.6.2017
2. 6. 2017
13.6.2017
19.6.2017
23.6.2017
28.6.2017
28. 6. 2017
30. 6. 2016
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Divadlo Koloběžka

Vítání jara
Návštěva předškoláků ve škole
Mgr. Prodělalová

Setkání s rodiči
Beseda – Lektor J. Mlateček
Úklid obce, beseda s Ing.
Čepickou

Lysá nad Labem

7. 2. Údaje o projektech
„Staročeská vesnice“
„Halloween“
„ Sv Martin“
„Vánoční čas“
„Adventní čas na zámku“ Karlova Koruna
„Adventní čas v historii“
„Vánoce v čase“
„Vánoční čas“
„ Tříkrálový den“
„Masopustní rej masek“
„Masopust“
„Standa a Vanda“
„ Medová snídaně“
„Hrajeme si na školu – MDD“
„Den Země“
„Celoroční projekt v rámci preventivního
programu“ – PPP Jičín

MKV, KV , ENV
MKV, KV, OSV,
KV, MKV, ENV
ENV, MK, OSV
MKV, VDO, KV
VDO, MKV, OSV
KV, MKV, ENV
OSV, MKV, ENV
KŘP, OSV, MKV, ENV
VDO, MKV, OSV
KV, OSV, VDO, MKV
OSV, KV
ENV, KV, OSV
ENV, OSV, MKV
ENV, OSV, KV
OSV, KV

8. Zájmové útvary ve školním roce 2016/2017
Včelařský kroužek
Výtvarný kroužek
Kroužek hry na flétnu

vedoucí –pan Petr Šoltys, pí Iva Šourková
vedoucí – Mgr. Jana Nováková
vedoucí – Libuše Šoltysová, Alena Říhová,

Krouže pohybové
výchovy

vedoucí - pí Iva Šourková

8. 1. Včelařský kroužek
Zpráva včelařského kroužku
Včelařský kroužek pracoval podle Plánu práce včelařského kroužku daný Českým svazem
včelařů v Praze. Jednotlivá témata se zapisovala na Prezenční listiny, které se s podpisy dětí
odeslaly na SOU včelařské v Nasavrkách.
V letošním školním roce navštěvovalo VK třináct dětí: Benda Jindřich, Brodský Jan,
Košťáková Viktorie, Krátká Adéla, Prokopová Tereza, Skrbek Šimon, Skrbek Štěpán,
Skrbková Sára, Smolík František, Svoboda Jakub, Svoboda Jan, Škoda Jakub a Šoltysová
Kateřina.
VK kroužek vlastní majetek, který byl evidován a ke konci kalendářního roku inventarizován.
Pomůcky a včelařské potřeby byly využívány ke včelařské praxi, kterou zajišťoval pan Petr
Šoltys. On se také staral o včelín, včelařskou dílnu a úly. Teorii a administrativu vedla Iva
17

Šourková. Ve škole byla jedna vyučovací hodina věnována včelařství, kde si děti mohly dále
prohlubovat své vědomosti.
Oblastní soutěž Zlatá včela se letos konala ve Dvoře Králové nad Labem. S panem P.
Šoltysem a paní R. Skrbkovou odjeli: Sára Skrbková, Adéla Krátká, Jan Svoboda a Kateřina
Šoltysová. Soutěžilo se v tradičních disciplínách: vědomostní text, poznávání rostlin, určování
včelařských pomůcek, mikroskopování a včelařská praxe. Všechny včelařící si zasloužili
pochvalu za pěkné umístění (podrobnosti na webu školy).
Na činnost VK kroužku i v letošním roce přispěl finančně OÚ Běchary. Využívání těchto
prostředků je evidováno a ke konci kalendářního roku vyúčtováno formulářem OÚ. Měsíční
zprávy a další aktivity VK jsou pravidelně vyvěšovány u COOPu v Běcharech a vkládány na
web školy.
Zpracovala Iva Šourková

8. 2. Kroužek flétny
V letošním školním roce kroužek navázal na předcházející znalosti, celá skupina byla složena
z pokročilých hráček na flétnu. Činnost kroužku probíhala ráno, ve středu před výukou.
Skupina byla složena s žákyň třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
Skupina se zaměřila na rozšíření notového partu not, současně dívky poznávaly základy hudební
nauky. Děvčata zvládala zahrát národní písně, trampské písně, umělé písně z filmů a pohádek. Aktivně
se podílela na různých kulturních vystoupeních školy, obecního úřadu, kde svým uměním
reprezentovala naši školu.
Zpracovala Alena Říhová
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8. 3. Kroužek „Dovedných rukou“

Kroužek „Dovedných rukou“
V letošním školním roce 2016-2017 pracoval opět kroužek „ Dovedných rukou“. Probíhal
každé pondělí a navštěvovalo ho 12 dětí.
„Dovedné ruce“ jsou pro všechny děti, které rády tvoří a malují. Vyráběli jsme drobnosti
z papíru a textilu. Velké nadšení mělo opět vaření, kdy se děti pustily do pečení perníku,
bábovky, sladkých šneků a jednohubek.
Kroužek rozvíjí estetické cítění, fantazii a jemnou motoriku.
Šikovné ruce měly děti vždy sebou a výrobky i pečení se vždy povedlo.
Zpracovala Mgr. Jana Nováková - vedoucí kroužku
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8. 4. Kroužek pohybové výchovy
Kroužek pohybové výchova pracoval jako obvykle v rámci výchovně vzdělávací činnosti školní
družiny. Celkem pohybový kroužek navštěvovalo 18 dětí. V zimních měsících byla činnost kroužku
zaměřena na rozvoj pohybových her a kolektivních her. V letních měsících se kroužek zaměřil na
atletické disciplíny a turistiku, poznávání okolí Běchar.
Zpracovala vedoucí kroužku Iva Šourková
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9. Údaje o prezentaci žáků školy v soutěžích a projektech
Počet žáků
6
čestné uznání Jan Brodský
9
bez umístění
10
1.místo – David Daněk
2.místo – Laura Dražkovičová

Soutěže
Výtvarná soutěž – „Pode mlejnem nade mlejnem“
Požární ochrana očima dětí
Myslivci v zimě

Pohádkové čarování s Kuliferdou

6
bez umístění

Za časů Marie Terezie

4
bez umístění

Včela a příroda

8
4. místo Sára Skrbková
9
bez umístění
5
1.místo Sára Skrbková
23, 22 ZŠ, MŠ
8. místo v celkovém hodnocení škol

Karel IV. očima dětí
Zlatá včela
Domestos pro školy
Projekty
Ovoce do škol
Dopravní výchova – dopravní hřiště Jičín
Ukliďme svět
Recyklohraní
Celé Česko čte dětem
Fíha dýha
Medvídek Nivea pomáhá dětem s přípravou na školu
Domestos pro školy
Zdravá 5

23 ZŠ
24 ZŠ
23, 21 ZŠ, MŠ
23, 21 ZŠ, MŠ
Uskutečnil se sběr starého papíru, víček od
Pet lahví, Alu obaly…
MŠ
23, 21 MŠ, ZŠ
7 MŠ
24, 21 MŠ, ZŠ
24, 21 MŠ, ZŠ

9. 1. Údaje o prezentaci školy v mediích
 Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/prvnacci-se-predstavuji-zs-bechary20160905.html
 Český svaz ochránců přírody zveřejnil naší akci na svých stránkách: Ukliďme svět
 odkazy:
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142&m3_id=159
4&m_id_old=1281
 a také na mapě:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zxZq0XOW955g.kq13QGrZlIoo
 Včelařství – Dětské včelařské kroužky
 vcelarstvikoblizek.cz/dotace/zmeny-2017.html
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10. Spolupráce s rodiči
 třídní schůzky – formou konzultačního odpoledne se společným začátkem všech zúčastněných
rodičů
 konzultační hodiny nebo setkání s rodiči mimo vyučovací hodiny, vycházející z aktuálních
potřeb rodičovské veřejnosti
 Pravidelná setkávání s rodiči při Tvoření

11. Údaje o výsledcích inspekčních činností
 Bylo provedeno testování žáků 5. ročníků – M, Aj, Svět kolem nás, dosaženo 60% úrovně
 Byla provedena technická kontrola tělocvičného nářadí a zařízení
 Byla provedena revize komínů

12. Sponzoři školy ve školním roce 2016/2017
 OÚ Vršce
 OÚ Židovice
 firma Perseus a. s. Běchary







paní Čepická z Křešic
paní Skrbková z Vršců
paní Prokopová z Vršců
paní Aubrechtová z Libáně
paní Erbenová z Běchar
paní Černá z Libáně

13. Spolupráce s PPP, SPOD…






v průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín v rámci běžných kontrolních vyšetření
v závěru školního roku se uskutečnilo setkání ředitelky školy s pracovníky PPP Jičín
ve spolupráci s PPP probíhal Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování
s oddělením SPOD nebyl řešen žádný případ
s policií ČR také nebyl řešen žádný případ

14. Základní údaje o hospodaření školy
 základní údaje o hospodaření školy jsou v příloze, která je součástí výroční zprávy
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15. Plán na školní rok 2017/2018
 Zajistit kvalifikovanou výuku anglického jazyka a ostatních předmětů – úvazek učitele na 0,5
hodin
 Pokračovat v DVPP
 Zapojení do projektu recyklovaní, sběr papíru, pet víček
 Nadále pokračovat v projektech“Ovoce do škol“, „Domestos pro školy“, „ Medvídek Nivea
pomáhá dětem s přípravou na školu“







Vybavit tělocvičnu vhodným nářadím - basketbalový koš atd.
Vybavovat MŠ a ŠD novými didaktickými hrami dle potřeby a finančních možností
Nadále pokračovat v podpoře školy, jako nedílné součásti kulturního a vzdělávacího života obce
Úprava sborovny školy
Zapojení do Projektu

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016 / 2017 byla schválena na pedagogické poradě
dne:
29. srpna 2017
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016 / 2017 byla schválena školskou radou dne:
7. 9. 2017

V Běcharech 31. 8. 2017

Mgr. Alena Říhová
ředitelka školy

Přílohy:

 Zápisy ze školských rad ve školním roce 2016/2017
 Zpráva o hospodaření školy
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Zápis
z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané dne 7. 9. 2016
od 15,30 hod.
Místo konání: OÚ Běchary
Přítomni: p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Krátká M., p. Skrbková R., p. Vobr Bohuslav
Omluven: p. J. Košek
Program jednání:
1)

Přivítání a seznámení

2)

Projednání inspekční zprávy České školní inspekce

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2015/2016
Dodatek v ŠŘ
Dodatek v ŠVP
Revize hřiště
Akce školy
Plavecký výcvik
Vítání občánků

10)

Termín další schůze

11) Diskuse
1. Schůzku zahájila p. Šourková, uvítala přítomné a seznámila členy s programem.
2. Inspekční zpráva
V měsíci červnu školního roku 2015/2016 proběhla inspekční činnost provedená ČŠI. Inspekční
zpráva ČSI byla projednána ŠR. Přítomni byli seznámeni s výsledky hodnocení ČŠI ve
vzdělávání, bezpečností, ..
Závady: Křídla dveří odstraněna, zábradlí v jednání. V pátek má pan starosta domluvenou
schůzku s p. Luxem z Hradce Králové, který přijede na kontrolu zábradlí a budou
projednávat možnou opravu zábradlí.
3. Výroční zpráva
Ředitelka školy vypracovala výroční zprávu, přehled hospodaření. Školská rada schvaluje
předloženou výroční zprávu za rok 2015/2016.
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4. Dodatek v ŠŘ
Byl předložen školní řád. Ve ŠŘ byl paní ředitelkou vložen dodatek – práva žáků. Školská
rada schvaluje předložený školní řád.
5. Dodatek v ŠVP
V ŠVP Základní školy, Školní družiny došlo ke vložení příloh pro žáky s podpůrným
opatřením.
6. Revize hřiště
ŠR byla předložena revizní zpráva od výrobce herních prvků - Tomovy parky. Došlo k opravě
a zkontrolování herních prvků.
7. Akce školy
Plánované akce 2016/2017
1.9.2016 První školní den
5.9.5016 Porada ředitelů Jičín
7.9.2016 Školská rada od 15,30 hod.
9.9.2016 Pohádkový den – ZŠ
13.9.2016 Adaptační odpoledne – ZŠ
30.9.2016 Hrací den MŠ
7.10.2016 Drakiáda od 15,00 hod., společná akce s rodiči
10.10.2016 Dopravní hřiště Jičín – ZŠ
17.10.2016 Beseda s Ing. Jitkou Vítovou
24.10.2016 Divadlo Kozlík – Dlouhý, Široký..
26.10-27.10. 2016 Podzimní prázdniny + 28.10.2016 Státní svátek
1.11.2016 Pedagogická rada
3.11.2016 SRPŠ ZŠ od 14,30 – 15,30 hod.
14.11.2016 Zdravá pětka
15.11.2016 Logopedická pohádka MŠ
??.11.2016 Loučení s podzimem MŠ od 15,00 hod
25.11.2016 Hrací den MŠ
25.11.2016 Adventní tvoření s rodiči
5.12.2016 Mikuláš a čert
21.12.2016 Vánoční posezení s rodiči ZŠ od 15,30 hod.
23.12.2016 – 2.1.2017 Vánoční prázdniny
19.1.2017 Divadlo Kozlík – O neposlušných kůzlatech
24.1.2017 Pedagogická rada
31.1.2017 Divadlo Koloběžka – Bacily
28.4. – 26.5.2017 Plavecký kurz od 11,25 do 13,00 hod.
8. Plavecký kurz
Od 28.4. do 26.5.2017 bude probíhat plavecký kurz v Jičíně. Děti ZŠ a žáci ZŠ budou mít 5
lekcí/ 2 hodinových. Od OŮ Vršce bylo od paní Skrbkové přislíben peněžitý příspěvek na
dopravu.
9. Vítání občánků
Pan starosta požádal ZŠ a MŠ o spolupráci. V Běcharech budou přivítáni 2 děti, termín bude

27

oznámen v nejbližší době.
10-11. Diskuze a schválení zápisu. Zpráva ze schůze ŠR a Výroční zpráva školy bude
předložena dne 8. 9. 2016 na schůzy zastupitelstva ke schválení. Členové Školské rady se

domluvili, že příští schůzka se uskuteční operativně v druhém pololetí školního roku 2017.
Pouze v případě potřeby by předseda rady svolal schůzku v dřívějším termínu.
Podpisová listina – přiložena
Zapsala: Šoltysová Libuše

Zápis
z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané dne 31. 5. 2017
od 15,30 hod.
Místo konání: Sborovna ZŠ Běchary
Přítomni: p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Ing. Čepická A., p. Skrbková R.
Pozvána: Mgr. Říhová A.
Omluven: p. Vobr Bohuslav, p. Košek J.
Program jednání:
12) Představení nového člena ŠR – Ing. Čepická A., zástupce rodičů za MŠ, přivítání a
seznámení s programem
13) Projekty a akce školy
14) Výtvarná soutěž, Zlatá včela
15) Personální změny
16) Webové stránky školy
17) RCHDM
18) Schválení a diskuse
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1. Schůzku zahájila p. Šourková, uvítala přítomné a seznámila členy s programem.
Představení Ing. Aleny Čepické. Paní Čepická byla jmenována na rodičovské schůzce konané
16.11.2016 v MŠ.
2. Paní ředitelka Mgr. Alena Říhová seznámila členy s novým projektem pro ZŠ a MŠ –
Výzvy č.22 OP - VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ. Ve škole bude asistent pedagoga, ½ úvazku
v MŠ a ½ úvazku v ZŠ na 1 rok. Podmínky: 4 setkání s rodiči, návštěva PPP, logoped, rady a
návštěva paní učitelky ze ZŠ.
Další projekty: ZŠ – Ovoce do škol (firma UNIKOM – 1x týdně ), Česko čte dětem,
MŠ – Medvídek Nivea, Česko čte dětem, Fíha dýha.
Medová snídaně - letos proběhla na školách po celé republice. Dosud se do projektu přihlásilo
asi čtyři desítky škol. Děti v rámci projektu přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s
máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přednášku, kterou zajišťují
odborníci z řad Českého svazu včelařů.
Cílem je v mateřských školách a na prvním stupni základních škol podporovat zdravý životní
styl, do něhož snídaně jednoznačně patří, propagovat kvalitní potraviny, především med, jako
potravinu přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném profesionálním
oboru, a o významu chovu včel pro zemědělství a zachování biodiverzity krajiny.
3. Myslivecká výtvarná soutěž – 1. místo David Daněk, 2. místo Laura Dražkovičová.
Včelařská výtvarná soutěž – obrázky vystaveny v Lysé nad Labem.
Vlastivědná soutěž – Za časů české královny Marie Terezie, posláno do Prahy.
Soutěž Zlatá včela – umístění dětí v soutěži Sára Skrbková 3. místo, Jakub Škoda – 5. místo,
Kateřina Šoltysová, Jan Svoboda, Adéla Krátká.
4. K 1. 6.2017 ukončila na vlastní žádost pracovní poměr uklízečka Hnízdová M., od 1. 9.
2017 nová paní učitelka do ZŠ Mgr. Ottová, bude vyučovat na 0,5 úvazku.
5. 1. 9. 2017 budou spuštěny nové webové stránky školy, nyní probíhají úpravy a navržení
novou firmou. Bude zakoupena nová doména. ¨
6. RCHDM - Případ na koupališti, pokud je to mimo školu, řeší to rodina a né škola.
7. Diskuse

Zapsala: Šoltysová Libuše
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