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Charakteristika školy
Další vzdělávání ped. pracovníků
Aktivity školy
Hospodaření

Charakteristika zařízení
Základní škola a Mateřská škola Písečná je společné zařízení pro děti od 3 do 11 let.Ve školním
roce 2013-2014 navštěvovalo základní školu 50 žáků, školu mateřskou 40dětí.
Kapacita naplněna, nelze přijímat nové žáky v MŠ ani ZŠ.
Proto jsme společně s obcí zažádali na MŠMT o poskytnutí dotace z dotačního programu na
rozšířní kapacit základních a mateřských škol.
Počty místních a dojíždějících žáků ve školním roce 2013-2014
v mateřské škole 11 dětí HlavnáŽampach,Letohrad,Nekoř, Klášterec nad Orlicí 29 Písečná
v základní škole 12 ……….… Žampach, Hlavná ,Letohrad,Žamberk 48 ....Pisečná
zřizovatel: Obecní úřad v Písečné
ředitelka: Květoslava Stejskalová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Neumannová
kontakt : telefon 465 618149 e-mail zspisec@orlice.cz


Mateřská škola je školou dvoutřídní

Zaměstnanci:
Jana Neumannová učitelka
Tatana Auxtova učitelka
Miloslava Nováková učitelka
Květuše Lipenská školnice,vedoucí školní jídelny
Ilona Lipenská kuchařka
Jaroslava Malečková pomocnice v kuchyni
Ve školním roce 2013 – 2014 bylo 38 dětí v mateřské škole rozděleno podle věku do dvou tříd.
- 1. třída mladších dětí – celkem 25 dětí ve věku od 2,5 do 4,5 let, pracovaly s nimi učitelky Jana
Neumannová a Miloslava Nováková
- 2.třída starších dětí - celkem 15 dětí ve věku od 5 do 6 let, pracovala s nimi učitelka Taťána
Auxtová
Během celého školního roku všechny učitelky pracovaly podle Rámcového vzdělávacího
programu „ JÁ A TY JSME MY“. Ten je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová
specifika dětí předškolního věku a umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v
rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
Z názvu ŠVP plyne,že naším hlavním cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztahy jak k sobě „JÁ“
(sebeúcta,sebevědomí,sebekritika, seberozvíjení, sebeovládání a sebevyjádření), tak k druhému
„TY“ (ohleduplnost, respekt, tolerance, vzájemná pomoc a sebevyjádření) a uvědomění si
významu a potřeby druhých,toho,že jsou součástí celku „MY“ ( podpora kamarádství, spolupráce,
sounáležitosti,odpovědnosti a respektování pravidel ).

 Základní škola je školou trojtřídní
pracovala podle vzdělávacího programu „Škola pro všechny“/ 2 žáci měli IVP/
Zaměstnanci:
Mgr. Drahoslava Riesnerová učitelka
Mgr. Květoslava Stejskalová učitelka
Mgr. Kateřina Marková učitelka od 1.2.2014 odchod na mateřskou dovolenou zastupuje
Mgr.Šárka Martincová
Monika Moravcová Aj
Zdeněk Nutz učitel informatiky
Monika Moravcová vychovatelka ve školní družině
Jaroslava Malečková uklizečka
Miloš Doležal úklid tělocvičny, správce tělocvičny
Libor Polák topič
Zápis do ZŠ: Do základní školy bylo zapsáno do prvního ročníku 11 žáků.
Výsledky : Všichni žáci ve školním roce 2013-2014 splnili požadavky osnov a postoupili do
vyššího ročníku.
Další vzdělávání: Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ v rámci dalšího vzdělávání absolvovali školení
zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů v rozsahu 5 hodin, příčiny školních neúspěchů
10 hodin. Všichni zaměstnanciškoly jsou kvalifikovaní.
Akce: společné s mateřskou školou
PROJEKTY dlouhodobé
 projektové vyučování „Cesta ke hvězdám“ /planetarium, hry/
 Den stromů /sazeni stromů ZŠ i MŠ/
 V zdravém těle zdravý duch/ Plavecký výcvik, olympiáda,lyž. výcvik ZŠ i MŠ/
 Každý má svého anděla a čerta/Vánoční jarmark, ván. strom.Mikulášská nadílka ván.
besídky, ZŠ i MŠ /
 Den s Andersenem/Návštěva knihovny, oblíbené knihy, pohádky ZŠ i MŠ/


Den země /úklid okolí školy, příprava čarodějnic, ZŠ /

Ekologické pouze pro ZŠ
 úklid okolí školy a příkopů výpadových silnic z Písečné Den země
 úklid Bezpečné cesty do školy
 Poznávání přírody na myslivecké chatě
 Čištění studánek u srubu
Společné pro ZŠ a MŠ
veřejná vystoupení: besídka na Vánoce, na Den matek, k besedě s důchodci, při vítání občánků,
rozsvěcení vánočního stromu,
zábavné akce: Mikulášská nadílka, Čarodějnice, Den dětí, stanování 5. ročníku, noc ve škole,
stezka odvahy, školní výlet zámek Potštejn s výukovým programem MŠ-zámek Častolovice
Nově zavedeno pro 5. ročník návštěva Pražského hradu a Valdštejnského paláce
s historickými dokumenty o vývoji české státnosti- shrnutí vlastivědného učiva .
Školní učivo doplňujme exkurzemi , návštěvami výukových programů na zámku v Pardubicích
i historické kulturní památky“Mlýn v Písečné.“
Výstupem výuky dopravní výchovy je složení „Řidičáku na kolo“ v automobilové škole v Ústí
nad Orlicí.

Účast v soutěžích
 2.a 5. místo žáků 5. ročníku v okresním kole matematické olympiády v Ústí nad Orlicí
 3. Místo žáka 5. Ročníku v mezinárodní soutěži Matematický klokan
 Postup 3 žáků do krajského kola atletických přeborů
 1.2.a 4. místo v krajském kole atletiky
 8.a13. místo v republikových atletických přeborech
 3.místo v oblastním turnaji ve vybíjené v Jehnědí
Mezinárodní spolupráce
Naše škola je zapojena v e-twiningové spolupráci evropských škol. Výuka anglického jazyka je
doplněna jedenkrát týdně konverzačními hodinami, které vede paní Inka Zondervan.
Ve spolupráci s obcí se ucházíme o poskytnut finančních prostředků z ministerského programu
Volnočasové aktivity:
Pod vedením vyučujících i dobrovolníků z řad rodičů a prarodičů děti navštěvují tyto kroužky:
1.
2.
3.
4.
5.

Ktoužek flétny ZŠ aMŠ
Kroužek anglického jazyka ZŠ a MŠ
Výtvarný kroužek ZŠ
Taneční kroužek ZŠ a MŠ
Sportovní hry ZŠ ve spolupráci s místním SOKOLEM

Školní družina
Školní družina má kapacitu 25 dětí, která je plně vyčerpána. Vzdělávací program školní
družiny s motivačním názvem „Družina....místo, kam chodím rád........“navazuje na školní
projekty a doplňuje školní akce.
Školní jídelna
Ve školním roce 2012-13 k 1.9. bylo zapsáno 98 strávníků, z toho…
38 dětí MŠ
50 žáků ZŠ
11 zaměstnanců
Jídlo bylo připravováno ve školní kuchyni podle hygienických zásad. Svačiny pro MŠ byly
podávány samoobslužně. Oběd byl pOběd byl pro MŠ vydáván od 11.15 do 11.45,pro ZŠ od
11.45 do 12.15. Pitný režim byl pro mateřskou i základní školu zajištěn po celý den
prostřednictvím termosů s čajem.
škola se účastní evropského projektu „ Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropské unie.
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V Písečné 10. 10. 2014
Zpracovala

Mgr. Květoslava Stejskalová

