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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

24

24

Základní škola

2

23/22x1

9/14 , 8/14

3

3

6x1

6/5

3. třída

6

6

4. třída

3

3

5

5

1. třída
2. třída

1

1
5. třída
Školní družina

1

23/22x1

22

Školní jídelna

1

23/22x1

23



x1

1 žák odhlášen v průběhu školního roku – odchod na jinou školu
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 Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín byla ve školním roce 2017– 2018
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 2017/2018 školu navštěvovalo celkem 23 žáků prvního až pátého ročníku
ZŠ. Tři žáci dojížděli ze Pševse, tři žáci z Kopidlna, dva žáci z Mlýnce, šest žáků z Vršců,
jeden žák z Chroustova, osm žáků bylo místních.
 Do mateřské školy bylo v září přihlášeno 24 dětí, v závěru školního roku mateřskou školu
navštěvovalo stále 24 dětí – mateřskou školu navštěvovalo 7 dětí z Běchar, 6 dětí z Vršců, 4
děti z Libáně, 2 děti z Kopidlna, 2 děti ze Pševse, 1 dítě z Cholenic, 1 dítě z Čejkovic a 1 dítě
z Budčevse.
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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 – 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, které jsou vzhledem
k nárůstu žáků nedostačující, 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 podle potřeby využívají.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami a
sportovním nářadím
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení školy vychází z finančních
možností školy.
Vybavení školy učebnicemi a učebními texty je
dobré, v letošním školním roce byly zakoupeny
nové učební texty pro výuku matematiky, českého
jazyka, čítanky, vlastivědy a přírodovědy, v tomto
trendu se bude dle finančních možností nadále
pokračovat.
Z projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001957
byly v poloviční hodnotě cca 20 000,-Kč
zakoupeny pomůcky.
Na dobré úrovni, dostatečné množství výukových
programů,

Vybavení učeben pomůckami

V letošním roce došlo k celkové rekonstrukci
sborovny – výmalba, položení koberce, nový
nábytek.
Proběhla výmalba školní jídelny.
 Mateřská škola a školní družina byla vybavena novými didaktickými hrami. Základní škole byly
zakoupeny výukové programy Českého jazyka, pomůcky pro výuku Českého jazyka, Vlastivědy
a Hudební výchovy.

Sborovna školy, prostory školy

5

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 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. 2018
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelů MŠ
Asistent pedagoga
Počet provozních zaměstnanců
Počet správních zaměstnanců ZŠ

8
3
1
2
1
3
1
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3. 1. Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí
pracovníci
Jolana Sýkorová
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Alena Říhová
Libuše Šoltysová
Iva Šourková
Hana Mlejnecká

Hana Zoubková

Úvazek

Stupeň
vzdělání
50 %
učitelka ZŠ
SŠ
100%
učitelka ZŠ
VŠ
100%
učitelka ZŠ
VŠ
100%
učitelka MŠ SŠ
100% ŠD vychovatelka SŠ
100%
asistent
SŠ
pedagoga
kurz
asistenta
pedagoga
100%
učitelka MŠ SŠ
Funkce

Aprobovanost
Studující PF UHK Hradec Králové
aprobovaná
aprobovaná
aprobovaná
aprobovaná
Aprobovaná – hrazena z projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001957
v květnu 2018 dokončila odborné
vzdělání - předškolní a mimoškolní
pedagogiky

3. 2. Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci
Zuzana Odvárková
Drahomíra Vodáková
Renáta Ulrychová

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
 Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl 6. dubna 2018.
Počet přijatých žáků do
1. třídy
8

Děti starší 6 ti let (nástup po
odkladu)
3
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Počet odkladů pro školní rok
2018/2019
0

4. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Počet zapisovaných žáků

15

Počet přijatých žáků
 Zápis do mateřské školy proběhl 11. května 2018.
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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
3/3x5
6/5
6/6
3/3
5/5
23/22

Prospělo
3/3
6/5
6/6
3/3
5/5
23/22

Prospělo s
vyznamenáním
3/3
5/5
2/2
2/2
2/2
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. Čtyři žáci pátého ročníku pokračují ve
vzdělávání na II. stupni na Základní škole a Mateřské škole v Hlušicích, jeden žák bude
pokračovat ve vzdělávání na II. stupni na Základní škole 17. Listopadu, 506 01 v Jičíně

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

Počet žáků
3/3x6
6/5
6/6
3/3
5/5
23/22

Pochvaly

0
0
0
0
0
0

Pochvaly
ředitele školy
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

Důtky
ředitele školy
0
0
0
0
0
0

5. 3. Počty absencí podle tříd, ročníků školy ve školním roce 2017/ 2018

Počet omluvených Počet omluvených Počet
hodin
hodin na žáka
omluvených
hodin na žáka

1. ročník

102 / 124

34,00/ 41,33

2. ročník

116 / 142

19,33/ 23,66

3. ročník

213/ 437

33,50/72,83

4. ročník

59 /94

19,67 /31,33

5. ročník

204 / 261

40,80 / 52,20

697/ 1058

147,30 / 221,35

Celková absence
za celou školu

Počet
neomluvených
hodin na žáka

34,00 / 41, 33
100%
19,33 / 23, 66
100%
33,50 / 72,83
100%
90,20 / 31,33
100 %
40,80/ 52,20
100%
147,30 / 221,35
100%

0
0
0
0

0

 V průběhu školního roku 2017/2018 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

Ročník

Počet žáků
0

Zrakové postižení
S vadami řeči

0
0

Tělesné postižení

0

S kombinací postižení

0

S vývojovými poruchami učení

1/2x7

x7

Ve 2. pololetí dodatečně diagnostikován žák ve 3. ročníku SPC Trutnov, doporučen asistent pedagogax7.
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5. 5. Údaje o činnosti asistenta pedagoga
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0/16-022/0001957
5. 1. Údaje za součást mateřská škola
V letošním školním roce probíhala asistence u dvou chlapců - předškoláků, u kterých byl
doporučen odklad školní docházky. Na základě doporučení pedagogické poradny se s chlapci
pracovalo na rozvoji grafomotoriky, procvičovala se orofacionální oblast, sluchové vnímání,
zraková paměť, rozšiřovala se slovní zásoba, trénovala se časová posloupnost a prostorová
orientace. Při grafomotorických činnostech děti využívaly speciální trojhranné pastelky, voskovky,
fixy, temperové a prstové barvy, kinetický písek, plastelínu, různé šablony apod. Do činnosti byla
zařazována dechová cvičení. Velmi byl pro rozvoj dalších oblastí využíván Klokanův kufr.

5. 2. Údaje za součást základní škola
V letošním školním roce probíhala asistence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s
různými poruchami učení, a to v první a ve třetí třídě. Asistent dětem poskytoval pomoc jak při
společné výuce ve třídě, ale i při plnění individuálních úkolů v hodině. Také spolupracoval během
školního roku s rodiči dětí, podílel se na přípravě pomůcek potřebných k výuce, vedl děti k
samostatnosti. Podílel se na asistenci dětí i při mimoškolních akcích pořádaných školou.
Zpracovala Hana Mlejnecká

6. Údaje za součást Mateřská škola
6. 1. Co dělaly Včeličky celý rok?
V tomto školním roce navštěvovalo třídu mateřské školy 24 dětí. Těšili jsme se na září školního roku,
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.
Naše akce do konce roku 2017 byly:
 Dravci Zeyferus (Kopidlno)
 Červený den v MŠ
 Hrací dny v MŠ
 Drakiáda
 Hnědý den v MŠ
 Otesánek – Mgr. Radka Drobná
 Uspávání broučků
 Návštěva PČR
 O ztraceném písmenku – Žirafa Žofka (logopedická pohádka)
 Naše písnička, aneb postavím si domeček (divadlo Jičín)
 Vánoce na zámku Nechanice
 Mikulášský program – Divadlo Kozlík
 Čertovský den
 Den otevřených dveří
 Vánoční dílny
 Štědrý den
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Každoročně vítáme podzim, pořádáme Barevné dny, Bramboriádu, Drakiádu, Bubákoviny, hrajeme
pohádky, vyprávíme 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. Každý prosinec se těšíme se
na Vánoce, kdy děti seznamujeme s tradicemi.
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 v lidské velikosti. Také symbolicky „zlatým“ klíčem děti odemkly vrátka k jaru na zahradu a
do lesa.
Každoročně si v měsíci březnu připomínáme: ,,Březen měsíc knihy”. Děti nosí své nejoblíbenější
knihy a po obědě čteme pohádky na přání.
Nový rok nás vítal novými akcemi:
 Pohádka O porouchaném robotovi
 Šípková Růženka
 Beseda s myslivci
 Masopust
 Velikonoční tvoření – akce s rodiči
 O pejskovi, kterému nešlo štěkat (logopedická pohádka)
 Březen měsíc knihy
 Vynášení Morany – akce s rodiči
 Návštěva 1. třídy - předškoláci
 Zápis do ZŠ
 Zdravá strava – Mgr. Radka Drobná, akce s rodiči
 Den Země
 Čarodějnický den
 Sférické kino – Tajemství stromů
 Zápis do MŠ
 Výlet Pecka a Lázně Bělohrad
 Námořnická pohádka
 Plavecký výcvik
 Besídka a vyřazení předškoláků
 Hasiči v MŠ
 Sportovní den
Asi nejvýznamnějším dnem v MŠ byl pátek 15. 6. 2018, kdy jsme uspořádali Zahradní slavnost.
V tento den jsme se slavnostně loučili s našimi 9 předškoláky.
Máme dobrý pocit z celého prožitého roku, většina dětí udělala velké pokroky, dozrála a vyspěla. Do
základní školy letos odešlo 9 dětí. Je jistě velmi pozitivní, že se nepřihodilo nic nepříjemného,
a drobnosti, které jsme museli v průběhu školního roku občas odstranit nebo je řešit napomohly
k tomu, že další roky budou probíhat plynule a bez zádrhelů.
Komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni. Ve školce jsou nastaveny otevřené vztahy s rodinami
dětí, schránka na připomínky a náměty. Většina rodičů se velmi aktivně zapojuje do programu MŠ.
Respektujeme názory, podněty z rodin dětí a výchovu v rodině. Oboustranná důvěra je pro nás
důležitá, a rodiče jsou povětšinu přístupni našim návrhům k řešení chování dětí. Rodičům a všem
příznivcům mateřské školy děkujeme za sponzorské dary i osobní pomoc! Pokud rodiče mají zájem
o dění v MŠ, zlepšuje se vzájemná komunikace a spolupráce. MŠ spolupracuje s rodiči a odborníky
z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí.
Třídní schůzka pro nově přijaté děti v červnu. Třídní schůzky rodičů ve třídě v září a v lednu,
individuální konzultace.
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Odstranění řečových vad a vedení dětí ke kultivovanému jazykovému projevu před vstupem do školy
ve spolupráci s odborníky a se zákonnými zástupci dítěte. Systematická příprava předškolních dětí
a dětí s odkladem školní docházky na zdárný vstup do školy a zapojení mladších dětí do vzdělávacího
procesu volbou vhodných vzdělávacích činností. Spolupráce a partnerství s obcí a základní školou.
Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a velké poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli dárky či
finančním obnosem.
Od října do května také probíhal ve školce flétnový kroužek, kam docházely 4 dívky a 1 hoch. Hráli
jsme podle Hrátek s flétničkou, pastelkami a písničkami a naučili jsme se spoustu krásných písniček,
které si rodiče mohli poslechnout na vystoupeních.
Velice si vážíme každého vstřícného kroku směrem ke škole :-) Děkujeme za spolupráci a těšíme se na
shledání v dalším školním roce.
Zpracovaly Libuše Šoltysová a Hana Zoubková
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7. Údaje za součást školní družina
7. 1. Činnost školní družiny
Školní družina pracovala podle ŠVP a Ročního plánu ŠD. Týdenní plán byl pravidelně vyvěšován na
nástěnce ve školní družině. Zájmová činnost žáků byla zaměřena na oblast přírodovědnou, sportovní a
esteticko výchovnou. Celým programem se prolínaly prvky Prevence rizikového chování dětí a
mládeže, které jsou uvedeny v Minimálním preventivním plánu školy. V září 2017 bylo do ŠD
přihlášeno 22 žáků 1. – 5. ročníku. V dubnu 2018 jeden žák přestoupil na jinou ZŠ. Družina nemá
svoji místnost. Činnost probíhala v obou učebnách školy, v tělocvičně, na dětském hřišti a v okolí
školy. V měsíci září byli žáci seznámeni s Řádem školní družiny, bezpečném používání internetu a
bezpečným chováním v tělocvičně a v budově školy.
Během školního roku jsme pravidelně chodili na vycházky, anebo jsme trávili volný čas v přírodě.
Využívali jsme pěkné prostředí na dosah školy – les Kostřice, rybník Ondřej a jeho okolí, velké hřiště,
lesík na Homolce a několikrát jsme zavítali do remízku Kalky. Žáci se přirozenou cestou učili
poznávat rostliny a živočichy v různých ekosystémech – u vody, v lese a na louce. Vzorky přírodnin
jsme nosili do našeho koutku přírody a opatřovali jmenovku. Jejich určování jsme pak využívali při
různých soutěžích.
Největší radostí žáků bylo sportování. V nepříznivém počasí jsme hráli míčové a pohybové hry
v tělocvičny, která nám byla každý den k dispozici. Jinak jsme využívali přilehlé dětské hřiště, někdy
velké hřiště u koupaliště. Věnovali jsme se kolektivním hrám – kopané, házené, vybíjené, florbalu.
Ale i v ostatních kláních se žáci učili dodržovat pravidla a toleranci ke spolužákům.
Účastnili jsme se výzdoby školy, která se vztahovala k ročnímu období, nebo nějaké významné
události. Na výrobu jsme využívali rozličný materiál – papírové role a ruličky, vlnitý a balicí papír,
různé kartonové krabice, PET lahve, zbytky vlny a bavlnky, přírodniny a jiné. Na Den otevřených
dveří naší školy v adventním období jsme nachystali zasněženou vesnici, čerta, Mikuláše a anděla,
různě nazdobené vázy s chvojím, originální ozdoby na vánoční stromeček a pomáhali jsme při
organizaci akce.
Prevence rizikového chování dětí a mládeže se prolínala celým zaměstním žáků ve školní družině.
Každý týden byl zaměřený na jinou problematiku. Slušné vystupování na veřejnosti a vzájemné vztahy
dětí bylo hlavní téma celého školního roku. Často jsme se věnovali rozpravám, názorným příkladům a
upozorňováním, na některé neblahé jevy.
Zpracovala

Iva Šourková
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8. Údaje o prevenci rizikového chování dětí a mládeže
8. 1. Činnosti spojené s PRCHDM
Činnost a jednotlivé aktivity PRCHDM se odvíjely od MPP ZŠ a MŠ Běchary. Prevence probíhala
průběžně během celého školního roku v ZŠ, MŠ a byla součástí volného času ve školní družině.
V září se uskutečnilo Adaptační odpoledne za přítomnosti pracovníka PPP v Jičíně. Začleňování
prvňáků do kolektivu se konalo v přírodě kolem školy. Formou šipkované jsme pracovali s tématy
vztahující se k PRCHDM. Otázky ohledně slušného chování, toleranci vůči ostatním lidem jiným
kulturám, ochraně přírody, jako podstatu lidského bytí. Po vyhodnocení celého odpoledne jsme si
poseděli v jídelně školy u čaje s koláčem.
Každý měsíc navštěvovala ŠMP MŠ a věnovala se PRCHDM. Hrála loutkové divadlo se zaměřením
proti vandalismu nejen v přírodě. Věnovali jsme se slovu přátelství a kamarádství. Pro povídání o
dobrých a špatných lidských vlastnostech se využily obrázky berušek. Zdravý životní styl a heslo Já
kouřit nebudu a vím proč jsem využili při pohybové hře Čudifuk. Co je dýchání a co je kouření?
Nejdříve jsme si ukázali obrázky plic a mozku. Výtvarně pěkně a názorně ukázaná reakce těchto
orgánů po kouření.
U žáků ZŠ probíhala PRCHDM nejen se ŠMP, ale i za přítomnosti pracovníka PPP v Jičíně. Přátelství
a kamarádství – téma, kterému jsme se opakovaně věnovali. Vzájemná tolerance dětí v kolektivu,
umíme někoho poprosit slušně o pomoc, jakého kamaráda bych chtěla mít. Vánoce posloužily, jako
námět pro práci o jiných zvycích nejen v rodinách, ale i v různých částech světa. Komunikace verbální
a neverbální – jak dochází k nedorozumění. Co se děje v mém těle, když máme strach. Na smutek je
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nejlepší práce. Sebepoznání - strom mého života. Zamyšlení nad tím, kde je moje zázemí, kdo mi
v životě pomáhá a co plánuji a kam směřuji. Pozitivní myšlení, jako součást úspěšného života.
Během školního roku jsme řešili několik situací na podnět rodičů. Na žádost starosty obce jsme se
věnovali kouření dětí u zastávky autobusu. V jednom případě jsme zasahovali proti nevhodnému
chování žáka pátého ročníku k mladšímu spolužákovi.
Školní metodička prevence se zúčastnila setkání metodiků prevence v K klubu v Jičíně. Přítomni byli
ŠMP z různých ZŠ, preventista PPP v Jičíně, krajská koordinátorka PRCHDM a soudce pro dětské
právo v Liberci. Zprávy o činnosti na naší škole jsou pravidelně vkládány na web školy.

Zpracovala Iva Šourková

8. 2 . Údaje o prevenci rizikového chování dětí a mládeže konaných v rámci
vyučovacích hodin

Chování mezi přáteli a kamarády
Lidské vlastnosti
Svět očima dětí – Moje okolí a já
Předsevzetí do nového roku
Slušné chování a vystupování ve společnosti
Klady a zápory našeho kolektivu
Spolužáci

Čj
Čj, Vv, Př
Čj, Vv, Hv, Př
Čj
Čj, Vv,l Vl
Čj, Vv, Př
Čj, Vv
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP a ostatních
pracovníků školy
Libuše Šoltysová
 Základy Hejného metody v předmatematické výchově
 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného metody
Hana Zoubková
 Základy Hejného metody v předmatematické výchově
 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného metody
Mgr. Alena Říhová
 Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. Stupni ZŠ
 Základy Hejného metody na 1. Stupni ZŠ
 Nápadník do hodin českého jazyka
Mgr. Jana Nováková
 Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. Stupni ZŠ
 Základy Hejného metody na 1. Stupni ZŠ
 Nápadník do hodin českého jazyka
Drahomíra Vodáková
 Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen
 Osvědčení – Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví

Zuzana Odvárková
 Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen
 Osvědčení – Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví
Iva Šourková
 Setkání školních metodiků prevence
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
10. 1. Údaje o aktivitách
Září
7. 9. 2017
7. 9. 2017
13. 9. 2017
20. 9. 2017
20. 9. 2017

Ukázka dravých ptáků
Školská rada
Schůzka rodičů MŠ
Adaptační odpoledne
Dopravní hřiště

Říjen
12. 10. 2017
16. 10. 2017
21. 10. 2017
24. 10. 2017
25. 10. 2017
31. 10. 2017

Policie ČR
Zdravý životní styl
Vítání občánků
Uspávání broučků - MŠ
Žirafa Žofka
RCHMD - Vandalismus

Společnost Zeyferus
Mgr. Toman, Mgr. Nálevka

Mgr. R. Drobná
Logopedická pohádka
Mgr. L. Nálevka

Listopad
Naše písnička aneb postavím si
domeček
Tonda obal
Pedagogická rada
Schůzka rodičů ZŠ
Vánoce na zámku

Hudební divadlo Hradec
Králové
Recyklace

Malý Mikulášský den
Den otevřených dveří
Léčení s hudbou
Čertovský den v MŠ
Mezilidské vztahy
Buďme k sobě hodní, buďme
k sobě ohleduplní

Divadlo Kozlík

Divadlo Koloběžka

22. 1.2018
31. 1. 2018
31. 1. 2018

Pohádka O porouchaném
robotovi
Pedagogická rada
Schůzka rodičů MŠ a učitelů ZŠ
Vysvědčení za 1. pololetí

Únor
2. 2. 2017
12. 2. 2018
13. 2. 2018
20. 2. 2018
21. 2. 2018
23. 2. 2018

Pololetní prázdniny
O Šípkové Růžence
Myslivost
Komunikace a její formy
Masopust v ZŠ
Masopust v MŠ

7. 11. 2017
8. 11. 2017
8. 11. 2017
9. 11. 2017
27. 11. 2017
Prosinec
1. 12. 2017
2. 12. 2017
2. 12. 2017
6. 12. 2017
12. 12. 2017
20. 12. 2017

Leden
19. 1. 2018

Březen
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Hrádek u Nechanic

Vystoupení žáků školy
Mgr. L. Nálevka

Divadlo Kozlík
ENV
Mgr. L. Nálevka

5. 3. 2018
12. 3. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018

Jarní prázdniny
O pejskovi, kterému nešlo štěkat
Vynášení Morany
Velikonoční tvoření

Duben
6. 4. 2018
10. 4. 2018
11. 4. 2018
14. 4. 2018
16. 4. 2018
19. 4. 2018
20. 4. 2018
25. 4. 2018
26. 4. 2018
27. 4. 2018

Zápis do ZŠ
Tajemství stromů, Dream of fly
Dopravní hřiště
Zlatá včela
Pedagogická rada
Schůzka rodičů, beseda
Den Země
Čarodějnický den v MŠ
Čarodějné učení v ZŠ
Zahájení plaveckého výcviku

Květen
7. 5. 2018
11. 5. 2018
15. 5. 2018

Den osvobození
Zápis do MŠ
Školní výlet

17. 5. 2018
23. 5. 2018
24. 5. 2018
25. 5. 2018
29. 5. 2018

Námořnická pohádka
Zdravý životní styl
Sázení stromů
Ukončení plaveckého výcviku
Bubnování

Červen
1. 6. 2018
15. 6. 2018
18. 6. 2018
27. 6. 2018
28. 6. 2018
29. 6. 2018

MDD – Den s hasiči
Zahradní slavnost MŠ
Beseda o výchovných
problémech
Rozloučení s žáky 5. ročníku
BZOP s žáky před prázdninami
Ukončení školního roku
2017/2018

Logopedická pohádka

Sférické kino
Hostinné
Mgr. R. Drobná

Hrad Pecka, Lázně Bělohrad
pohádková stezka
Divadlo Koloběžka
Mgr. L. Nálevka
Žáci 5. ročníku ZŠ
Paní Martincová

DHZS Kopidlno
Mgr. I. Krabcová

P. Svoboda

10. 2. Údaje o projektech
„Adaptační den“
„Halloween“
„Vánoční čas, zvyky a tradice“ – Den
otevřených dveří
„Adventní čas“
„Adventní čas v historii“
„Vánoční čas“
„ Tříkrálový den“
„Myslivost“
„Masopust“
„Morena“

KV, OSV
MKV, KV, OSV,
ENV, MK, OSV
MKV, VDO, KV
VDO, MKV, OSV
OSV, MKV, ENV
KŘP, OSV, MKV, ENV
ENV, OSV, MKV
KV, OSV, VDO, MKV
MKV, ENV, OSV, KV
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„ Velikonoce“
„Den s hasiči – MDD“
„Den Země“
„ Jsme k sobě hodní, jsme k sobě ohleduplní“
„Celoroční projekt v rámci preventivního
programu“ – PPP Jičín
„Plavecký výcvik“

ENV, KV, OSV, MKV
ENV, OSV, MKV
ENV, OSV, KV
OSV, KV
OSV, KV
OSV, KV

11. Zájmové útvary ve školním roce 2017/2018
Včelařský kroužek
Kroužek vaření
Kroužek hry na flétnu

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

Výtvarný kroužek
Kroužek háčkování
Krouže pohybové
výchovy

vedoucí – Hana Mlejnecká
vedoucí – Hana Zoubková
vedoucí - pí Iva Šourková

11. 1. Včelařský kroužek
Včelařský kroužek pracoval podle plánu práce včelařských kroužků daný Českým svazem včelařů
v Praze. Letos se na prezenční listinu zapisovalo 10 žáků prvního až pátého ročníku. VK vlastní
včelařské pomůcky a potřeby pro praktickou výuku, včelín a včelařskou dílnu. O tento majetek a
praktickou výuku se staral včelař pan Petr Šoltys. Ke konci kalendářního roku se provedla inventura a
zařízení se evidovalo. Zrovna tak pomůcky pro teoretické vzdělávání, které zpravuje Iva Šourková.
Také zařizovala administrativu, kontakt s ČS včelařů a učilištěm v Nasavrkách, kde se zúčastnila
školení vedoucích včelařských kroužků. V naší ZŠ pokračovala jedna vyučovací hodina včelařství týdně
v rámci předmětu Prvouka.
Před budovou školy byl zbudován Hmyzí hotel, který jsme přihlásili do celostátní soutěže v této
kategorii. Naše škola obsadila čtvrté místo a jako odměnu získala pro včelaře sadu fotorámků, pro
teoretickou výuku.
Zúčastnili jsme se oblastní soutěže Zlatá včela v Hostinném. Na vědomostní zápolení odjelo pět žáků
různého věku s doprovodem dvou dospělých. Soutěžilo se v tradičních disciplínách: vědomostní test,
mikroskopické části těla včely medonosné, poznávání medonosných rostlin a včelařských pomůcek.
Praktická část byla založena na práci s fotorámky. Mladí včelaři se umístili od čtvrtého místa do první
poloviny soutěžního pole a zasloužili pochvalu. Významné byly i získané zkušenosti a poznání jiného
prostředí.
Koncem měsíce května odjeli včelaříci na víkendový tábor do Sedmihorek. Členové včelařského
kroužku Běchary a Mysliveckého kroužku mládeže Dymokury pod vedením dospělých vedoucích
absolvovali různé aktivity. Učili se tábořit, spát ve stanu, prošli stezkou odvahy, došli na hrad
Valdštejn, účastnili se vědomostních soutěží a jeli vlakem.Na konci roku se s naším kroužkem
rozloučili dva včelaři z pátého ročníku, kteří odešli na druhý stupeň do jiné ZŠ.
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Zpracovala Iva Šourková

11. 2. Kroužek flétny
V letošním školním roce schůzky kroužku ZŠ probíhaly v úterý – I. skupina a ve středu ráno II.
skupina. I. skupina kroužek navázal na znalosti získané v mateřské škole a dokončila znalost not od c1
do c2. Chlapci dokázali zvládnout jednoduché hudební texty, které se skládaly z národních písní, ale i
písní vycházejících z dětského repertoáru. Druhá skupina byla složena z pokročilých hráček na flétnu.
Skupina byla složena s žákyň třetího a pátého ročníku. Skupina se zaměřila na rozšíření notového
partu, současně dívky poznávaly základy hudební nauky. Děvčata zvládala zahrát národní písně,
trampské písně, umělé písně z filmů a pohádek. Všichni hráči na flétnu se aktivně podílely na různých
kulturních vystoupeních školy, obecního úřadu, kde svým uměním reprezentovala naši školu.
Zpracovala Alena Říhová

Kroužek flétny probíhal současně i v MŠ. Děti se s hudebním nástrojem seznámily, učily se
správnému dýchání, poznávaly druhy not, jejich délku a dokázaly zahrát jednoduché hudební texty.
Svým uměním obohatily akce konané v rámci školy.
Zpracovala Libuše Šoltysová

11. 3. Kroužek vaření
V kroužku Vaření se malí kuchtíci scházeli pravidelně jednou za 14 dní v počtu osmi dětí. Při vaření
děti spolupracovali ve skupině a udržovali pořádek. Učili se pracovat s receptem a snažili se pochopit
pracovní postup. Děti se naučili připravovat teplou, ale i studenou kuchyni, vyzkoušeli si upéct
bábovku, perník, roládu, zdravé pomazánky, přípravu chlebíčků a další chutné pokrmy. Závěrem
každé hodiny vaření si svůj výrobek mohli ochutnat, sníst a vzájemně ocenit svou práci. Kroužek
dětem umožňoval rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti. Současně dával možnost uspět i
těm, kteří ve škole tak nevynikají.
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Zpracovala Mgr. Jana Nováková

11. 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 Iva Šourková

11. 4. Kroužek háčkování
Kroužek háčkování probíhal od října do května, vždy jednou za čtrnáct dnů ve středu. Celkem ho
navštěvovalo sedm dětí ze ZŠ, z toho šest děvčat a jeden chlapec. Během šesti měsíců se děti naučily
řetízek z řetízkových ok, krátký a dlouhý sloupek a pevné oko. Jako první jsme začaly háčkovat
vánoční ozdobu, kterou jsme následně naškrobily a děti si ji mohly dát na stromeček. Dalším
výrobkem byla kytička, která už byla náročnější, ale všichni ji nakonec zvládly. Před Velikonocemi
jsme se pustily do háčkované košilky na vajíčko. Ta byla pro někoho obtížnější, zvláště proto, že jsme
použily jiný materiál, a to kordonetku . Děti se naučily pracovat s různě silnými přízemi, s několika
velikostmi háčků a také si dovedou přečíst návod k háčkování podle uvedených značek. Další práce
dětí už záleží na jejich aktivitě a motivaci, která je pro tuto činnost nejdůležitější.
Zpracovala Hana Zoubková

11. 6. Výtvarný kroužek
Letošní školní rok navštěvovalo výtvarný kroužek 8 dětí. Cílem bylo poznávání tvůrčích postupů a
získávání výtvarných zkušeností. Děti pracovaly s různými výtvarnými potřebami, jako jsou např.
keramická hlína, anilinové barvy, temperové barvy, akvarelové barvy, fixy na textil, inkoust, tuš,
barevný papír apod. V kroužku se seznámily s tradičními technikami malby - akvarel, tempera, kvaš,
suchý pastel, akryl. Při výtvarné činnosti využívaly netradiční nástroje, které zanechávají stopu na
výtvarném podkladu (špejle, vidlička, houbička, korek, zmačkaný papír). Svými pracemi se podílely
nejen na výzdobě školních prostor, ale i na přípravě kulis na vánoční den otevřených dveří.
25

Zpracovala Hana Mlejnecká

12. Údaje o prezentaci žáků školy v soutěžích a projektech
Počet žáků
Kategorie Cvrček
1. místo – žákyně 3. třídy
2. místo – žák 2. třídy
3. místo – žákyně 3. třídy
Kategorie Klokan
1. místo – žák 3. třídy
2. místo – žák5. ročníku
3. místo – žák 5. ročníku
6
bez umístění
9
1. místo – žák 2. třídy
2. místo – žák 5. třídy
10
1. místo – žák 2. třídy
10
5. místo
5
4., 6., 8. a 12. místo
23, 24 ZŠ, MŠ
9. místo v celkovém hodnocení škol

Soutěže
Matematický Klokan školní kategorie

Výtvarná soutěž – „Tady je Krakonošovo“
Požární ochrana očima dětí
Myslivci v zimě
Hmyzí hotel
Zlatá včela
Domestos pro školy
Projekty
Sazka, olympijský boj
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
Zdravá 5

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

12. 1. Údaje o prezentaci školy v mediích






Zdroj: https://jicinsky.denik.cz/nasiprvnaci/
Český svaz ochránců přírody zveřejnil naší akci na svých stránkách: Ukliďme svět
csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142
https://www.vcelarici.cz/aktivity-2017/
www.myslivost.cz/omsjicin
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13. 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
 setkávání učitelů ZŠ s rodiči dětí MŠ

14. Údaje o výsledcích inspekčních činností
 Byla provedena kontrola HZS Královéhradeckého kraje ČR – Dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - §5, zákona o požární
ochraně
 Byla provedena technická kontrola tělocvičného nářadí a zařízení
 Byla provedena revize komínů
 Byla provedena revize tlakové nádoby
 Byla provedena revize elektrického zařízení
 Kontrola hasicích přístrojů

15. Sponzoři školy ve školním roce 2017/2018

















OÚ Běchary
firma Perseus a.s.
OÚ Vršce
paní Aubrechtová Libáň
paní Brodská Běchary
paní Veselá Vršce
pan Svoboda
pan Zoubek Vršce
paní Pažoutová Budčeves
paní Šormová Běchary
paní Havrdová Kopidlno
manželé Smolíkovi Vršce
manželé Prokopovi Vršce
paní Šimůnková Kopidlno
paní Spilková Běchary
paní Černá Libáň

16. 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
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17. Základní údaje o hospodaření školy
 základní údaje o hospodaření školy jsou v příloze, která je součástí výroční zprávy

18. Plán na školní rok 2018/2019
 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
 Dokončení Projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001957
 Zakoupení nové ICT techniky – doplnit a zvýšit stávající ICT techniku
 Rekonstrukce WC – druhé patro

28

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017 / 2018 byla schválena na pedagogické poradě
dne:
28. 08. 2018
---------------------------------------------------------Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017 / 2018 byla schválena školskou radou dne:
13. 09. 2018
-----------------------------------------------------------

Digitálně podepsal

Mgr. Alena Mgr. Alena Říhová
Datum: 2018.09.14
Říhová
06:51:05 +02'00'
V Běcharech 31. 8. 2018

Mgr. Alena Říhová
ředitelka školy
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Přílohy:

 Zápisy ze školských rad ve školním roce 2016/2017
 Zpráva o hospodaření školy

Zápis
z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané dne 7. 9. 2017
od 15,30 hod.
Místo konání: Sborovna ZŠ Běchary
Přítomni: p. Vobr Bohuslav, p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Skrbková R., Ing. Čepická A.
Neomluven: p. Košek J.
Program jednání:
1)

Přivítání a seznámení s programem

2)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

3)

ŠVP MŠ, Školní řád MŠ, Školní řád ZŠ

4)

Akce ZŠ a MŠ, školní rok 2017

5)

Asistent pedagoga

6)

Prevence – kouření, p. Ulrych - psi

7)

Diskuse a schválení zápisu
1) Paní předsedkyně ŠR přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.
2) Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2016/2017.Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy.
3) Dále byly členové ŠR seznámeni s novým ŠVP MŠ, kde byly provedeny úpravy
ohledně vzdělávání mladších dětí. Další úprava ve ŠŘ MŠ – úplata str.3, bod 5.1. ,
změna v textu na str.3, bod 5. Zápis do MŠ bude v období 2. – 16. 5 2018.. Poslední
rok vzdělávání je pro děti povinný. Předškolní děti musí být omlouvání rodiči a
zapsány do ,,Omluvného listu,, ve třídě MŠ. Úprava ve ŠŘ ZŠ - práva a povinnosti
učitelů a kázeňská opatření.
4) Plánované akce:
7.9.2017 Dravci Zeyferus
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7.9.2017 Školská rada od 15,30 hod.
13.9.2017 Rodičovská schůzka MŠ od 15,30 hod.
27.9.2017 Červený den v MŠ
29.9.2017 Hrací den MŠ
???????? Drakiáda – dle počasí
6.10.2017 Hnědý den v MŠ
14.10.2017 Předmatematické dovednosti – Školení Jičín
16.10.2017 Otesánek – Mgr. Radka Drobná
24.10.2017 Uspávání broučků
25.10.2017 O ztraceném písmenku – Žirafa Žofka
26.10. – 27.10. 2017 Podzimní prázdniny
3.11.2017 Hrací den
7.11.2017 Naše písnička aneb postavím si ..
8.11.2017 Pedagogická rada
27.11.2017 Vánoce na zámku Nechanice
30.11.2017 Hrací den
1.12.2017 Mikulášský program- Čertovský den
2.12.2017 Den otevřených dveří ve škole + Vánoční dílny
Plavecký výcvik - bude probíhat plavecký kurz v Jičíně. Děti ZŠ a žáci ZŠ budou mít 5
lekcí/ 2 hodinových. Od OŮ Vršce byl přislíben peněžitý příspěvek na dopravu.

5) Projekt – výzva č. 02-16-022, Podpora škol formou projektu, název: Operační
program, Výzkum, vývoj a vzdělání. Asistent pedagoga p. Hana Mlejnecká pro 2 děti
MŠ a 1 dítě ZŠ.
6) Pan starosta žádal o upozornění žáků ohledně kouření v okolí školy, na zastávce, u
rybníka a informoval ŠR o pobíhajících psech po obci.
7) Diskuze a schválení zápisu. Zpráva ze schůze ŠR a Výroční zpráva školy bude
předložena na schůzy zastupitelstva ke schválení. Členové Školské rady se domluvili,
že příští schůzka se uskuteční operativně v druhém pololetí školního roku 2018.
Pouze v případě potřeby by předseda rady svolal schůzku v dřívějším termínu.
Podpisová listina – přiložena
Zapsala: Šoltysová Libuše
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Zápis
z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané dne 16. 4. 2018
od 15,30 hod.
Místo konání: Sborovna ZŠ
Přítomni: p. Vobr Bohuslav, p. Šourková I., p. Šoltysová L.., p. Skrbková R., Ing. Čepická A.
Neomluven: p. J. Košek

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Program jednání:
Přivítání a seznámení
Matematická soutěž ZŠ
Zápis do ZŠ a MŠ
Zlatá včela Hostinné
Dokumentace
Akce ZŠ a MŠ
Revize hřiště
Diskuse
1)Schůzku zahájila p. Šourková, uvítala přítomné a seznámila členy s programem.
2) Matematická soutěž: CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníku základních škol. KLOKÁNEK pro
žáky 4. a 5. ročníku základních škol.
3)Dne 11. 5. 2018 proběhne zápis do MŠ. Předškolní vzdělávání v MŠ ukončí 9 dětí –
5 chlapců a 4 dívky. Plakát o konání zápisu vyvěšen na vývěsku a na internetové stránky
školy.
4) V sobotu 14. 4. 2018 se konalo oblastní kolo ,, Zlatá včela ,, v Hostinném. Naši školu
reprezentovali:
4. místo Jan Svoboda
6. místo Kateřina Svobodová
8. místo Jan Brodský, Sára Skrbková
12. místo František Smolík
5) ŠR dostala k nahlédnutí dokumentaci ,,Včelařství,, a Strategie systémového řešení do roku
2019 (2014 – 2019). Prevence rizikového chování – nabídka preventivních programů pro
školu.
6) Akce školy do konce školního roku 2017/2018:
19.4.2018 Rodičovské sdružení ZŠ + Beseda o zdravém stravování
20.4.2018 Den Země
25.4.2018 Čarodějnický den MŠ
26.4.2018 Čarodějnický den v ZŠ
27.4.- 20.5.2018 Plavecký výcvik Jičín
11.5.2018 Zápis do MŠ
17.5.2018 Divadlo Koloběžka – Šel zahradník do zahrady
1.6.2018 Hasičský den
22.6.2018 Sportovní den MŠ
7)Revize hřiště u školy bude provedena do 1 týdne.
8)Diskuse
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