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1. Charakteristika školy
a) Zařazení do sítě škol: Zastupitelstvo obce Bohuslavice nad Metují (dále jen „ZO“) na základě § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 178 odst. 1
písm a) a § 179 odst.1 písm, a) a c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s § 27 odst.
2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) rozhodlo dne 4. 4. 2012 usnesením č. 3/2012 bod č. 4 o sloučení
příspěvkové organizace Mateřská škola, Bohuslavice s příspěvkovou organizací Základní škola Bohuslavice,
okres Náchod ke dni 1. 8. 2012. Nástupnickou organizací sloučených příspěvkových organizací se stala
Základní škola Bohuslavice, okres Náchod. Nově vzniklý subjekt nese název: Základní škola a mateřská
škola Bohuslavice, okres Náchod a přešla na ni veškerá práva a závazky zanikající příspěvkové
organizace Mateřská škola, Bohuslavice. Nová zřizovací listina nabyla platnosti a účinnosti dne 1. 8.
2012
Škola byla zařazena MŠMTdo sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 8. 2012,
č. j.: MSMT – 30581/2012-25. Identifikátor zařízení je 650 038 649.
b) Systém řízení školy: Ve školním roce 2012 -2013 fungovala naše škola jako trojtřídní.
Statutárním zástupcem nového právního subjektu byla ředitelka školy Mgr. Jana Hladíková, kterou starosta
obce jmenoval do funkce na dobu 6 let dne 12. 7. 2012 na základě výsledků konkursního řízení, které se
konalo dne 10. 7. 2012. Zástupkyní ředitelky pro mateřskou školu byla Jindřiška Bartoňová. Zřizovatelem
školy je Obec Bohuslavice.
c)

Adresa pro dálkový přístup: zs-bohuslavice@post.cz (e-mail)

www.zsmsbohuslavicenm.cz (nové webové stránky od jara 2013)
d) Školská rada: Usnesením Zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2005 byla vydána Zřizovací listina
školské rady. Dne 12. 10. 2012 proběhla nová volba do Školské rady ze zástupců
rodičů a došlo ke změně. Po sečtení hlasů byly zvoleny do školské rady Iveta
Hrnčířová a ing. Regína Krištofová.
Školská rada při ZŠ Bohuslavice měla 6 členů:
Anna Herzigová a Petr Vaňát – byli jmenováni zřizovatelem
Mgr. Ilona Francová a Mgr. Petra Minaříková - byly zvoleny pedagogickými pracovníky
Iveta Hrnčířová a ing. Regina Krištofová – byly zvoleny z řad zákonných zástupců.
e) Cíle a poslání školy: Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku a základní
škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem od 1. do 5. ročníku (v ZŠ a v ŠD) a to převážně dětem z obce
Bohuslavice nad Metují. Ve školních jídelnách (v MŠ a v ZŠ) jsou stravováni žáci a zaměstnanci každé školy
a v MŠ je navíc vývařovna pro cizí strávníky s rozvozem obědů.
Doba vyučování: Vyučovalo se denně od 8.00 hodin a vyučování končilo nejpozději ve 13,50 hodin.
g) Třídy:
V I. třídě se vyučovalo samostatnému 1.ročníku, počet žáků činil 12, z toho 7 děvčat. Třídní učitelkou byla
Mgr. Jana Hladíková.
II. třída vznikla spojením 3. a 4. ročníku, celkový počet žáků byl na začátku školního roku 23,
v září se odhlásil 1 žák 3. ročníku (přestup do jiné školy), takže počet klesl na 22. Počet žáků 3.
ročníku byl 15 (od října 14,) z toho 7 bylo děvčat a 4. ročník měl 8 žáků, z toho 6 děvčat. Třídní
učitelkou byla Mgr. Petra Minaříková.
Ve III. třídě se vyučovalo rovněž ve dvou odděleních, která vznikla spojením 2. a 5. ročníku
v celkovém počtu 22 žáků. Počet žáků 2. ročníku byl 9, z toho 4 děvčata a 5. ročník měl 12 žáků,
z toho 7 děvčat, ale v dubnu se jeden žák odstěhoval do Miroslavi na Moravu. Třídní učitelkou
byla Mgr. Ilona Francová.
f)

Tabulka č. 1: Třídy – počet žáků, počet děvčat
Třída Ročník Počet ž. (děvčat )
Ročník
zač.šk. r./ kon. šk. r.
I.
1.
12 (7)
II.
3. 15(7)/14(7)
4.
III.
2.
9(4)/ 9(4)
5.

Počet ž. (děvčat)
zač.šk. r./ kon. šk. r.
8(6)/8(6)
12(7)/11(7)

Celkem
zač.šk. r./ kon. šk. r.
12(7)
23(13)/22(13)
21(11)/20(11)

Celkem: 56/54 žáků

-3h) Školní družina: Při škole fungovalo jedno smíšené oddělení školní družiny. Provoz byl
rozdělen na ranní a odpolední. Provoz ranní družiny byl od 6,30 hod. do 7,45 hod., účast 20
dětí. Provoz odpolední družiny byl od 11,40 hod. do 15.00 hod., do odpolední družiny bylo
zapsáno 30 dětí, některé děti však docházely nepravidelně, a to vždy tak, aby skutečný
počet nepřesáhl počet 30, což je povolená kapacita školní družiny. Protože o odpolední
provoz ŠD byl opět velký zájem, byly přednostně umístěny děti převážně nižších ročníků a
ty, jejichž rodiče byli zaměstnáni.
Tabulka č. 2: ŠD – ranní provoz – ročník, počet žáků(děvčat)
Ročník
Počet žáků

1.
7 (5)

2.
4(1)

3.
5(3)

4.
4(3)

5.
0

Celkem: 20 (12)

Tabulka č. 3: ŠD – odpolední provoz – ročník, počet žáků (děvčat)
Ročník
Počet žáků

1.
10(7)

2.
7(2)

3.
13(7)

4.
0
Celkem:

5.
0
30 (16)

g) Odborné pracovny: Naše škola využívala čtyři odborné pracovny: učebnu pro Vv+Pč,
učebnu pro Hv, malou počítačovou učebnu v prvním podlaží – původně kabinet třídy paní
učitelky Minaříkové (byla vybavena Ministerstvem školství v rámci projektu Indoš již v roce
2000. V ní je jeden řídící počítač pro učitele (server), čtyři síťové počítače a jedna laserová
tiskárna). V roce 2011 jsme z chodby ve druhém podlaží vybudovali novou velkou počítačovou
učebnu . Ta byla vybavena 10 počítači a tiskárnou se skenerem. V roce 2012 jsme vybavili tři
kmenové třídy třemi interaktivními tabulemi. Toto vše bylo hrazeno z projektu „EU peníze školám
– ŠABLONY“. Rovněž v kabinetu třídy paní učitelky Francové máme tři žákovské počítače. Pro
všechny učitelky byly zakoupeny notebooky tedy celkem 5. Učebna Vv+Pv je vybavena
pracovními stolky se zásuvkarni, takže každý žák školy má přidělenou svoji zásuvku, kam si
ukládá pomůcky a potřeby na Vv a Pč, popřípadě i materiál. V učebně Hv je velký koberec a
nejsou zde lavice pro žáky, ale pouze židličky. Žáci tak nerušeně a rychle mohou měnit polohu těla
při hudebně pohybových hrách. Učebna je vybavena klavírem a některými rytmickými nástroji.
h)

Podmínky pro zájmovou činnost: Škola měla dobré podmínky pro zájmovou
činnost, zejména dostatek volných učeben pro kroužky (Dramatický, Přírodovědný,
Šikovné ruce I., Šikovné ruce II. a od 2. pololetí kroužek Dopravní výchova –
povinný pro 4. ročník) i školní tělocvičnu pro Taneční kroužek a pro sportovní vyžití
v odpolední družině. Do tělocvičny rovněž chodí trénovat Mladí hasiči a probíhá zde Aerobic
– cvičení žen, který pořádá TJ Sokol Bohuslavice.

i)

Integrovaní žáci: Škola opět pečovala o integrované žáky. Na začátku školního roku jsme
měli 2 integrované žáky (z toho 2 děvčata) pro specifické poruchy učení . Během II. pololetí
školního roku byla přiznána integrace žákovi ze 3. ročníku.

Tabulka č. 4: Počty integrovaných žáků – ročník, důvod integrace
Ročník

Počet žáků

Děvčata

Důvod integrace

3.
1
0
dysgrafie kombinov. s dysortograf. obtížemi
5.
2
2
dyslexie + dyskalkulie
Celkem: 3 žáci ( tj. 5,3 % z celkového počtu žáků ), z toho 2 děvčata
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j) Stravování ve škole:
96 % žáků školy se pravidelně stravovalo ve školní jídelně, která funguje při škole.
Pitný režim: 86 % žáků využívalo možnost pitného režimu, tj. pití čaje, který připravuje
paní školnice vždy o velké přestávce (pouze 4 žáci této možnosti nevyužili a nosili si pití z domova).
Rovněž v ŠD byl pitný režim zabezpečen, p. vychovatelka připravovala dětem šťávu do hrnečků.
.
Školní mléko: I v tomto školním roce pokračovala akce “školní mléko” podporovaná
MŠMT ČR. Možnost zakoupit si 4 krát týdně dotované mléko využilo 80 % žáků 1. až 5. ročníku.
Dodavatelem byla opět firma Laktea Praha.
Naše škola se dne 17. 2. 2010 zapojila do projektu „Ovoce do škol“ . Projekt „Ovoce do škol"
je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení Vlády ČR
č. 478/2009 Sb. ze dne 21. 12.2009 o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce
a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je
především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky
ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Do tohoto projektu byli zapojeni všichni žáci naší školy, dostávali zdarma ovoce ze ZD Dolany.
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2. Učební plán školy
a)

b)

Vzdělávací program:
V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, který si naše škola vytvořila:“Tvořivá škola – škola pro život“, č. j. 178/2007.
Protože se naše škola zapojila do sítě Tvořivá škola , pokračovali jsme v systematickém
zavádění a rozvíjení činnostní metody učení ve všech ročnících .
Integrovaní žáci měli vypracovaný individuální vzdělávací plán dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Cizí jazyk: Cizí jazyk se v naší škole vyučuje od 3. ročníku. V tomto školním roce se ve 3., 4. a
5. ročníku vyučovalo pouze jednomu cizímu jazyku – anglickému, a to z důvodu, že i ve spádové
škole v Krčíně se vyučuje pouze angličtině.
Učebnice: Při výuce byly používány učebnice nakladatelství Nová škola Brno, které rozvíjejí
činnostní učení v duchu „Tvořivé školy“.
Pro výuku AJ byly využívány učebnice z nakladatelství ANGLIČTINA EXPRES autorky Kelly.

3. Údaje o pracovnících školy
a)

Celkový pohled: V základní škole během roku pracovalo celkem 8 pracovníků, všechny byly
ženy, z toho 5 bylo pedagogických a 3 provozní zaměstnanci. Z 5 pedagogických pracovníků
byly 2 vychovatelky a 3 učitelky s aprobací pro I. stupeň ZŠ.

b)

Třídnictví, aprobovanost, praxe:
Ve II. třídě vyučovala Mgr. Petra Minaříková (45 let, bydlící v Novém Městě n. M. - Spech), jako
učitelka ZŠ aprobovaná pro I. st. ZŠ, s 20 lety pedagogické praxe, úvazek činil 1,0. V této třídě
vyučovala i paní vychovatelka Jana Matoulková (Hv, Prv, Vv, Pč, EtV, Př), jako učitelka
neaprobovaná – podle nového školského zákona by musela aprobovanost získat studiem a
absolvováním magisterského studia na VŠ (ona absolvovala alespoň doplňkové pedagogické
studium obor učitelství na VŠ JAK), se započtenými 18 lety pedagogické praxe jako učitelka. Její
úvazek činil 0,818, tj.18 hodin týdně (viz I. a III. třída).
Ve I. třídě vyučovala ředitelka školy Mgr. Jana Hladíková ( 56 let, bydlící v Bohuslavicích),
aprobovaná pro I. st. ZŠ, s 33 lety pedagogické praxe, úvazek činil 1,0. Vyučovala 13 hodin.
Některé předměty v této třídě (Prv 1, Pč 1, Vv 1, Tv 1) vyučovala p. vych. Rydlová, jako učitelka
neaprobovaná, její úvazek činil 0,272 tj. 6 hodin týdně. Rovněž v této třídě vyučovala paní
vychovatelka Jana Matoulková (Hv 1).
Ve III. třídě vyučovala Mgr. Ilona Francová ( 44 let, dojíždějící z Opočna), aprobovaná pro I. stupeň
ZŠ s 20 lety pedagogické praxe, úvazek činil 1,0. I v této třídě vyučovala paní vychovatelka Jana
Matoulková (Hv 2 + 5, Prv 2, Př 5, Vv 2 + 5, Pč 2 + 5, EtV 5).
Ve školní družině – v odpoledním provozu pracovala p. vychovatelka Milena Rydlová ( 41 let,
bydlící v Bohuslavicích), aprobovaná, se 19 lety pedagogické praxe. Její úvazek činil 0,595 (tj. 16,6
hod týdně). V ranním provozu školní družiny pracovala p. vychovatelka Jana Matoulková (55 let,
bydlící v Bohuslavicích), jako vychovatelka aprobovaná (aprobaci získala úspěšným studiem
zakončeným závěrečnou zkouškou doplňkového pedagogického studia – obor vychovatelství dne 5.
5. 2003), se započtenými 22 lety pedagogické praxe. Její úvazek činil 0,223 (tj. 6,25 hod. týdně)
Jako provozní pracovnice působily na škole: Ve funkci školnice - uklízečka na úvazek 1,0 paní
Eva Kvirencová (49 let, bydlící v Bohuslavicích), která však vážně onemocněla a od ledna do
konce školního roku ji zastupovala paní Veronika Staňková (31 let, bydlící v Bohuslavicích).
Jako hlavní kuchařka pracovala na úvazek 0,8 paní Milena Jeníková ( 46 let, bydlící v
Bohuslavicích), která rovněž pracovala na úvazek 0,2 jako vedoucí ŠJ. Jako pracovnice provozu
ŠJ pracovala na úvazek 0,3 paní Helena Krupičková (49 let, bydlící v Bohuslavicích).
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c)

V tomto školním roce musely všechny učitelky vypracovávat sady DUMů (digitálních učebních
materiálů) pro splnění podmínek dotace v projektu „ EU –peníze školám - ŠABLONY“, což bylo
velmi časově náročné. Proto absolvovaly poněkud méně vzdělávacích akcí:
1.11. 2012 „Obohacení výuky interaktivitou“ (4 hodiny – ředitelka školy a všechny učitelky:
Hladíková, Francová, Minaříková, Matoulková, Rydlová )
TENTO KURZ PROBĚHL NA NAŠÍ ŠKOLE A ZÚČASTNILO SE JEJ CELKEM 19 UČITELEK
Z OKOLNÍCH MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL.
6. 4. 2013 „Přírodověda ve 4. roč. činnostně“ (8 hodin – p. vychovatelky/ učitelky Rydlová a Matoulková)
10. 4. 2013 „Finanční gramotnost – workshop“ (5 hodin – p. učitelka Francová)
12.4. 2013 „Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivním u učení“ (6 hodin –
p. učitelka Minaříková)
22. – 26. 7. 2013 pětidenní kurz v rámci projektu: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských
zařízení v Královéhradeckém kraji
„Jazyk pro život učitele v zahraničí“ (30 hodin – paní vychovatelky/ učitelky Rydlová a
Matoulková)
Rozdělení funkcí na škole:
řed. ZŠ Hladíková — inventář školy, BOZP na škole, objednávání učebnic a školních potřeb,
sběr starého papíru
p. uč. M . Minaříková —„Školní mléko", správce menší počítačové učebny, správce školní
videotéky
p. uč. I. Francová — zdravotník na škole , inventář tělocvičny, správce kabinetu obrazů
p. vych. J.Matoulková — školní metodik prevence, žákovská knihovna, KMČ — objednávání
knih z nakladatelstvi ALBATROS popř. i z jiných nakladatelství, nástěnky
na škole, pověřená pracovnice pro EVVO na škole
p.vych. M. Rydlová – inventář ŠD a družinové nástěnky, sběr pomerančové kůry
p. E. Kvirencová (Veronika Staňková) – požární preventista školy, pitný režim, péče o všechny
květiny ve škole, „Ovoce do škol“

d)

4. Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků
a)

Zápis žáků do 1. ročníku: Zápis se konal 8. 2. 2013. Do spádového obvodu ZŠ v Bohuslavicích patřilo
v tomto školním roce 17 žáků a jeden žák byl zapsán ze sousední obce Slavětín nad Metují. 4 dětem
však byl na doporučení PPP odložen začátek školní docházky o jeden rok.
Z těchto důvodů nakonec do 1. ročníku šk. roku 2013/2014 nastoupilo pouze 14 žáků.

b)

Zájem o studium na víceletém gymnáziu: V tomto školním roce se z 12 žáků 5. ročníku přihlásila
1 žákyně do Gymnázia v Dobrušce a nebyla přijata.

c)

Odchod žáků do jiných škol: 10 žáků 5. ročníku přestoupilo do spádové školy v Krčíně. Jeden žák 3.
ročníku přestoupil na jinou školu do Nového Města nad Metují a jeden žák 5. ročníku se v dubnu 2013
přestěhoval z vážných rodinných důvodů do Miroslavi na Moravu. Školám byly předány kopie
katalogových listů.
Dne 25. 6. 2013 došlo ke schůzce budoucích třídních učitelů 6. ročníků ZŠ Krčín a třídních učitelů
málotřídních škol (z naší školy se zúčastnily paní učitelky Francová a Matoulková) , které žáky 5.
ročníku učily), kde byly podány informace o žácích, kteří přecházejí na 2. stupeň ZŠ.
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem:

Tabulka č. 5 : Počty žáků a jejich prospěch na konci školního roku
Prospělo s vyNeklasifiPočet žáků
znamenáním
Prospělo
Neprospělo kováno
12
12
0
0
0
9
8
1
0
0
2
0
14
12
0
8
6
2
0
0
11
5
6
0
0
54
43
11
0
0

Žáci s druhým stupněm z chováni v 1. pol.:
ve 2. pol.:
Žáci se třetím stupněm z chováni v 1. pol.:
ve 2. pol.:

0
0
0
0

Spolupráce s rodiči:
Rodiče žáků byli pravidelně informováni o chování a prospěchu svých děti na třídních
Schůzkách 4 krát ročně ( 13. 9. 2012 – jen 1. roč., 20. 9. 2012, 29. 11. 2012 – konzultační hodiny
s časovkami – rodiče přišli i se svými dětmi a 25. 4. 2013 ) a podle potřeby i osobní schůzkou s učiteli.
Spolupráce školy s rodiči byla celkem dobrá.
Dne 12. 10. 2012 se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří v rámci podzimní výstavy.

6. Zpráva výchovného poradce
a) Péče o integrované žáky: 3 integrovaní žáci docházeli 1 krát týdně na reedukační nápravu, kterou vedly: paní
učitelka Minaříková (1 žák 3. ročníku), paní učitelka Francová (2 žákyně 5. ročníku ).
Škola je celkem dobře vybavena pomůckami pro nápravu dyslektických žáků: počítačové programy „Matik“, „ČJ
I a II Terasoft“, multilicence počítačového programu „Dys Com“ (verze2.1 a 3.1) - speciální program pro
dyslektiky, dále pracovní sešity pro dyslektiky, bzučáky, tvrdé a měkké kostky, textilní prostorová písmena velká
i malá a další vlastnoručně vyrobené pomůcky pro trénování zrakové paměti, pravolevé orientace apod. Pro
reedukaci matematiky škola zakoupila multilicenci programu „Objevitel“.
b) Spolupráce s PPP: S PPP v Náchodě spolupracovala škola dobře. Naši školu měly v péči: Mgr. Martina
Švecová- psycholog a Mgr. Jana Huamanová - speciální pedagog, které pravidelně naši školu navštěvují a
diskutují o problémech integrovaných žáků, ale i ostatních dětí, u kterých se vyskytnou potíže při výuce nebo v
chování. Se všemi žádostmi o vyšetření dětí rodiče souhlasili, popřípadě si je sami vyžádali ( PPP - návštěva ve
škole: 4. 6. 2013).
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7. Mimoškolní aktivity
Školní družina
Při škole fungovalo jedno oddělení ŠD pro žáky 1.- 3. ročníku. ŠD měla dobré podmínky
pro svoji činnost - měla samostatnou učebnu s kabinetem, kde si děti mohly hrát v několika herních
koutcích: např. kadeřnickém a s pokojíčky pro panenky ( pro dívky) nebo koutek pro hraní se stavebnicemi
a modelování z modelíny (pro chlapce). V případě špatného počasí využívala družina školní tělocvičnu. Za
pěkného počasí pobývaly děti na školním dvoře a na školním hřišti, které jsou dobře přizpůsobeny pobytu
dětí (tj. vybaveny dvěma brankami na kopanou, lavičkami, zastřešeným altánem vhodným pro úkryt před
nadměrným slunečním zářením).
Výuka náboženství
Naši žáci měli možnost účastnit se výuky římsko-katolického náboženství. Protože se nepřihlásiloalespoň 7
žáků, nemohlo probíhat vyučování jako nepovinný předmět. Děti byly proto vyučovány formou kroužku,
dokterého docházelo pouze 5 dětí z 1. až 5. ročníku, z toho 1 děvče. Kroužek v režii novoměstské fary vedl
pan farář Vladimír Janouch.
Zájmové kroužky
Na škole fungovalo 7 zájmových kroužků:
Dopravní výchova - vedla paní učitelka Ilona Francová, navštěvovalo jej všech 8 dětí 4. ročníku. Tento
kroužek máme jako povinný, aby děti ve věku 10 let získaly Průkaz cyklisty a naučily se pravidlům
silničního provozu pro samostatnou jízdu na kole (od 10 let mohou sami na silnici).
Dramatický - vedla p. vych. Jana Matoulková, navštěvovalo jej 12 dětí ze2. až 5. roč., z toho 9 děvčat.
Přírodovědný 1.- 2. roč.- vedla p. vych. Jana Matoulková, navštěvovalo jej 13 dětí, z toho 8 děvčat.
Přírodovědný 3.- 5. roč. – vedla p. vych. Jana Matoulková, navtěvovalo jej 14 dětí, z toho 8 děvčat.
Šikovné ruce I. - vedla p. vych. Milena Rydlová, navštěvovalo jej 9 dětí z 1. a 2. ročníku, z toho
8 děvčat.
Šikovné ruce II. - vedla vedla naše bývalá žákyně, nyní studentka střední školy slečna Marie Krupičková.
Navštěvovalo jej 9 děvčat z 3. a 4. ročníku.
Taneční - vedla rovněž slečna Marie Krupičková. Navštěvovalo jej 13 děvčat z 1. až 5. ročníku.
Soutěže
Žáci naši školy se zúčastnili těchto soutěží:
a) v rámci školy:
- Soutěž ve sběru starého papíru – škola dodala v tomto školním roce do sběrny třikrát starý papír -celkem
9.550 kg . Průměr na žáka činil 174 kg papíru.
- Soutěž ve sběru pomerančové kůry.
b) oblastní soutěže:
30. 11. 2012 Eko – sousedské klání v Šonově – pořádalo Centrum rozvoje Česká Skalice (Zúčastnilo se 10
žáků z 2., 3. a 4. roč. a z 12 družstev se umístili na 2. místě)
25. 3 2013 Matematický Klokánek ( žáci 4. a 5. roč.) – mezinárodní matematická soutěž
a Cvrček (žáci 2. a 3. roč)
3. 5. 2013 Pohořský střevíček – taneční soutěž v Pohoří
22. 5. 2013 Oblastní kolo soutěže lehkoatletického čtyřboje ŠD v na Stadionu gen. Klapálka v NM
24. 5. 2013 Výtvarná soutěž „Noc kostelů“
5. 6. 2013 Okresní kolo lehkoatletic. soutěží ŠD v Náchodě
11. 6. 2013 závěrečné testy a jízda na kole na dětském dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi za účelem
získání Průkazu cyklisty
20. 6. 2013 Program Zdravé zoubky (dm drogerie)
Žákovská vystoupení na veřejnosti a dobročinné akce:
1. Podzimní výstava dětských prací na téma „Osnova“
a soutěž „ O nejkrásnější osnovu“ - 12. – 13. 10. 2012
2. Broučkiáda – lampiónový průvod obcí – 31. 10. 2012
3. Slavnost Slabikáře – předávání Slabikářů za účasti rodičů 26. 11. 2012
4. Veřejná sbírka (980,- Kč) formou prodeje předmětů s logem sluníčka pro Občanské
sdružení Život dětem se sídlem v Praze – 10. 12. 2012
5. Veřejná sbírka (538,- Kč) formou prodeje „Bludišť“ pro Centrum přípravy koní CHRPA se sídlem
V Rokytnu , 533 04 Sezemice - 10. 12. 2012
6. Vánoční besídka „Vánoční zvonění“ pro rodiče a širokou veřejnost v tělocvičně - 20. 12. 2012
7. Noc s Andersenem - večerní program a přespání ve škole 19. 4. 2013
8. Den česko-polského přátelství – vystoupení s programem „Bohuslaváci – žaváci“ (na Sokolské zahradě
v Bohuslavicích – 11. 5. 2013
9. Pasování prvňáčků na čtenáře – „rytíře krásného slova“ v Městské knihovně Nové Město n. M. 21. 5. 2013
10. Besídka k Svátku matek pro rodiče a širokou veřejnost v tělocvičně - 23. 5. 2013
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Účast na divadelních i filmových představeních, exkurzích, výletech a společenských akcích

Téma pro školní rok: „Děti z naší školičky – pilné jako včeličky“
4. 9. 2012 Výstava obrazů z Nové Paky - krajiny (v Orlovně v Bohuslavicích)
18. 9. 2012 Pěší výlet Klopotovským údolím do Slavoňova (adaptační výlet)
5. 10. 2012 Beseda s dětmi o nebezpečí kontaktu s cizími lidmi (informace od dětí i rodičů o modrém autě
jehož řidič se pokoušel kontaktovat děti při cestě ze školy)
12. 10. 2012 Podzimní výstava a Den otevřených dveří
23. 10. 2012 „Pohádky z uzlíku kouzelné babičky“ v KINĚ v Novém Městě n. M.
31. 10. 2012 Broučkiáda- pochod s lampionky po vsi
5. 11. 2012 Exkurze na výlovu rybníka Tuří
13. 11. 2012 Fotografování žáků –Podzimní foto (paní Grimová)
15. 11. 2012 Beseda s Policií České republiky- p. Pecoldová a p. Hošek (z Besipu)
26. 11. 2012 Slavnost Slabikáře – předávání Slabikářů dětem 1. ročníku
27. 11. 2012 Divadelní představení „O Palečkovi“ a „Hrnečku, vař“ (v MŠ – p. Holasová z Václavic)
30. 11. 2012 Eko – sousedské klání – v Orelně v Šonově
4. 12. 2012 „Vítejte na palubě“ – motivační představení (nespecifická prevence patologických jevů) skupina
Harmonia Universalis z Českých Budějovic (v ŠD)
5. 12. 2012 Mikulášská nadílka (zaměstnanci obce)
13. 12. 2012„Vánoční koncert“ (p. Petráš v tělocvičně školy)
19. 12. 2012 „Radujme se, veselme se“ – div. představení v tělocvičně školy – p. Jarmila Vlčková
20. 12. 2012 Vánoční besídka „Vánoční zvonění“ v tělocvičně školy
21. 12. 2012 Nadílka dárečků mezi spolužáky
20. 2. 2013 „Tři prasátka“ – předvedení nacvičené pohádky – dramatický kroužek školy předvedl v tělocvičně
školy spolužákům a v MŠ předškolákům
21. 3. 2013 Ukázka dravých ptáků - v tělocvičně školy (p. Mazochová z Hořic)
22. 3. 2013 Výchovný koncert ZUŠ B. Smetany Nové Město – v KINĚ NM
18. 4. 2013 Účast na Filmovém festivalu v Nové Pace (4. a 5. ročník, výlet organizovaný v rámci spolupráce
OÚ Bohuslavice + Nová Paka + Peiszyce)
19. 4. 2013 Noc s Andersenem – zábavný večer s kouzelníkem a spaní ve škole
14. 5. 2013 Fotografování po třídách (paní Pavlátová)
21. 5. 2013 Pasování prvňáčků na čtenáře – rytíře krásného slova v Městské knihovně v Novém Městě n. M.
23. 5. 2013 Besídka k Svátku matek v tělocvičně školy
30. 5. 2013 Školní výlet do Hradce Králové – Hvězdárna a planetárium a na Hrádek u Nechanic
29. 5. 2013 nás navštívili žáci 5. ročníku ze ZŠ Krčín, aby se představili budoucím spolužákům
4. 6. 2013 Shlédnutí filmů „Povodně a ochrana člověka „ a „Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí“
(hudebna školy)
11. 6. 2013 Návštěva Dětského dopravního hřiště v Náchodě –Bělovsi (4. ročník)
12. 6. 2014 Beseda nad knihou “Moudré pohádky vesmírných skřítků“ (paní Birkeová z Náchoda)
25. 6. 2013 Putování za pokladem skřítka Kapraďáka
27. 6. 2013 Poslední zvonění- rozloučení s 5. ročníkem (v tělocvičně školy)

Projektové vyučování
7. 9. 2012 projektové vyučování „Bzučím tiše“ (Jak se vyhýbat nadměrnému hluku)
27. 3. 2013 projektové vyučování: „Pečení chleba s včelkou Májou“
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8. Kontroly provedené Českou školní inspekcí
Nebyla provedena žádná kontrola.

9. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem
Nebyla provedena žádná kontrola.

10. Jiné kontroly
Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Náchod byly provedeny tyto kontroly:
Dne 27. 11. 2012 byl proveden výkon státního zdravotního dozoru za účelem projednání nově
předloženého oznámení o zařazení prací do kategorií pro Základní školu a mateřskou školu Bohuslavice,
okres Náchod.
Závěr: Je možné konstatovat, že předložené oznámení o zařazení prací do kategorií je v souladu
s citovanou vyhláškou č. 432/2003 Sb., a lze tedy vyslovit souhlas se zařazením prací v tomto oznámení do
výskledné kategorie druhé. Tyto práce budou uloženy do evidence informačního systému „registru
kategorizace prací“.
Dne 2. 4. 2013 byla provedena kontrola dodržování, plnění povinností stanovených vyhláškou č. 410/2005
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Závěr: Do 15. 5. 2013 předložit doklad o vyhovujícím umělém osvětlení v nové počítačové učebně.
2.4. 2013 byla zároveň provedena kontrola na dodržování osobní a provozní hygieny ve školní jídelně ZŠ,
byla kontrolována dokumentace a dodržení teplotního řetězce.
Závěr: Bez závad.
Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole(dále jen „kontrola“) provedené na základě pověření zřizovatele obce Bohuslavice nad
Metují a vedoucího kontroly, starosty Jiřího Tojnara :
Předmět kontroly: Kontrola roku 2013
Datum provedení: 4. 6. 2013
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11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
(včetně MŠ od 1. 8. 2012 – po sloučení se ZŠ)
Dotace od KÚ:
z toho:

3. 625. 200 Kč

a) platy
b) OON (kroužky)
c) ostatní pojistné (zdravotní + sociální) + FKSP
d) ONIV (učebnice, plavání, učební pomůcky pro 1. roč.)

2.648.900 Kč
10.300 Kč
930.803 Kč
35.197 Kč

Dotace od OÚ:
Celkem přijato:

1 200 000,- Kč (600 000,- ZŠ a 600 000,- MŠ)
ZŠ

Elektřina
327 000,Vodné, stočné
12 000,Mzdy – dohody
45 000,Opravy a údržba
40 000,Telefony + internet
20 000,Program. práce
42 000,Drobný majetek
70 000,ŠD – drobné nákupy
12 000,Drob. nákup – spotřeba 32 000,-----------------Celkem
600 000,-

MŠ
238 000,5 000,49 000,- (30 700,- Přibylová- býv. ředitelka)
89 000,10 000,74 000,35 000,-------------------500 000,-

Projekt EU peníze školám:
Celkový rozpočet: 527 877 Kč
Ukončení projektu: 28. 2. 2013.

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25. 11. 2013.
Vyjádření školské rady: Výroční zpráva byla projednána a schválena dne 31. 1. 2014

