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1. Základní údaje o škole:
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou

Identifikátor zařízení:

600 086 909

IZO:

102 006 113

Fakturační adresa školy:

náměstí Sv. Jiljí 11
Libice nad Doubravou
582 77

Kontakty:

tel. číslo: ZŠ: 775 408 340
MŠ: 721 678 746
Jídelna: 774 144 340
e-mail : zs.libice@seznam.cz
libicems@seznam.cz
www.libicend.cz – Městys – Základní a mateřská škola

Adresa pracoviště:

Štěpánov 7, 583 01 Chotěboř

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO: 75 017 041

Zřizovatel:

Městys Libice nad Doubravou,
právní forma: obec
sídlo: Zámecká 47
Libice nad Doubravou
582 77

IČO: 00 267 791

Vedení školy:

Mgr. Jana Mrvová, ředitelka školy

Součásti školy:

Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Rada školy:

1 zástupce školy:
1 zástupce zřizovatele:
1 zástupce rodičů:

IZO: 107 580 233
IZO: 102 006 113
IZO: 117 000 418
IZO: 102 942 749
Jitka Nermuťová předsedkyně RŠ
Dagmar Ptáčková
Mgr. Hana Součková

Charakteristika školy
Pro školní rok 2017 – 2018 se škola se všemi jejími součástmi přestěhovala do
bývalého učiliště na Štěpánov, zřizovatel tuto budovu pronajal od obecního úřadu Bezděkov.
Od května zde probíhaly opravy a přípravy na přestěhování. Byly opraveny elektrorozvody,
voda, topení, podlahy a prostory byly vymalovány a natřeny. Umývárna a toalety pro
mateřskou školu musely být upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům pro
předškolní vzdělávání.
Hlavní stěhování proběhlo prvních čtrnáct dnů v červenci. K hladkému průběhu této
akce přispěla pomoc rodičů a pomoc zaměstnanců městyse, především pana starosty. Během
prázdnin se dokončily opravy a stěhování. Školní kuchyně, byla dovybavena tak, aby provoz
mohl od září hladce probíhat, aby bylo zajištěno stravování dětí, žáků i cizích strávníků.
Všichni zaměstnanci školy svým vzorným osobním přístupem přispěli k tomu, že v pondělí 4.
září byla škola připravena a vyzdobena tak, aby slavnostně přivítala své děti a žáky k novému
školnímu roku.
V přízemí budovy se nacházela školní kuchyně s jídelnou, záchody chlapců. V prvním
patře, od hlavního vstupu doprava, byla šatna žáků základní školy a odděleně šatna dětí
mateřské školy. Dále se zde nacházely toalety dívek a kabinet ZŠ. V levé části budovy byly 2
třídy, školní družina, dva kabinety a tělocvična. Mateřská škola byla ve druhém patře v pravé
části budovy. Zde měla jednu velkou hernu, jednu malou třídu, dvě ložnice a umývárnu
s toaletami. V této části budovy bylo také zázemí pro provozní zaměstnance (šatna, koupelna
se sprchovým koutem, WC).
Pro zajištění dopravy dětí a žáků do školy na Štěpánově byl v každém autobuse
alespoň jeden zaměstnanec školy. Ráno jezdili žáci v 6:40 nebo v 7:20, odjezd byl v 14:10
nebo je rodiče přiváželi a odváželi podle vlastních potřeb. Dopravné uhradil městys.
Málotřídní základní školu navštěvovalo 39 žáků. Je spádovou školou pro blízké okolí,
školu navštěvovaly děti z Libice nad Doubravou, z Libické Lhotky, Barovic, Suché.
Docházely sem i děti z nespádových obcí Sloupna, Podmoklan, Horního Studence. Jeden žák
dojížděl z Chotěboře.
Mateřská škola měla jedno oddělení s 25 dětmi, jednomu z dětí byla poskytována
podpůrná opatření třetího stupně – asistent pedagoga. Jedno dítě mělo domácí vzdělávání.
Ve školní družině byla navýšena kapacita na 39 žáků, a proto v tomto školním roce
měla dvě oddělení.
Škola realizuje jinou hospodářskou činnost v podobě hostinské činnosti.

2. Přehled oborů vzdělávání
Učební plány MŠ:
Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání č. j. 79/2017
Seznam používané literatury:
Kuliferda
ročník 2017 – 2018
Pastelka
ročník 2017 – 2018
RAABE
soubor metodik
Jiřina Bednářová
Jedním tahem
Předčíselné představy
Zrakové vnímání
Sluchové vnímání
Zdeněk Král
Písničky pro malé zpěváčky s omalovánkami
Eva Hurdová
Hrajeme si s padákem

Libuše Kurková
Gabriela a Milada Přikrylovy
Pavel Jurkovič, Jiří Žáček

Hudebně pohybové hry v MŠ
Hrajeme divadla
Jak počítají koťata

Učební plány ZŠ:
V 1. až 5. ročníku základní školy se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání č. j. 90/2013
Školní družina:
Ve školní družině pracovaly vychovatelky podle vzdělávacího programu pro školní družinu
č. j. 77/2015
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve škole pracovalo 12 zaměstnanců, z toho 7 pedagogických a 5 nepedagogických
pracovníků.
Pedagogičtí pracovníci:
Mateřská škola:
Jonášová Ivana
(vedoucí učitelka MŠ, aprobovaná, úvazek 1,0)
Slaninová Andrea
(učitelka MŠ, aprobovaná, úvazek 1,0)
Králová Petra
(asistentka pedagoga, aprobovaná, úvazek 0,5)
Základní škola:
Mgr. Mrvová Jana (ředitelka, aprobovaná, úvazek 1,0)
Mgr. Májová Martina (učitelka ZŠ, aprobovaná, úvazek 1,0)
Nermuťová Jitka
(učitelka ZŠ, neaprobovaná, úvazek 0,59)
Řípová Andrea
(asistentka pedagoga, aprobovaná, úvazek 0,5)
Školní družina
Nermuťová Jitka
Řípová Andrea

(vychovatelka, aprobovaná, úvazek 0,61)
(vychovatelka, neaprobovaná, dohoda o práci)

Nepedagogičtí pracovníci:
školnice, uklizečka:
Novotná Eva
administrativní pracovnice: Kopecká Marie
kuchařka školní jídelny:
Marková Martina
Škarýdová Alena
Málková Marie
vedoucí školní jídelny:

Marková Martina

plný úvazek
0,438 úvazku
0,75 úvazku
plný úvazek (z toho 0,5 HČ a 0,5JČ)
úvazek 0,87 (zástup při dlouhodobé
nemoci paní Škarýdové)
0,47 úvazku

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy
Zápis do ZŠ
Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl 11. dubna 2018. Zákonní zástupci přinesli
4 žádosti o odklad školní docházky. Žádosti doložili vyjádřením Pedagogicko-psychologické
poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina, MŠ a Speciálně pedagogického centra v
Jihlavě, vyjádřením dětského lékaře. Žádosti splnily všechny zákonné požadavky, proto byly
kladně vyřízeny. Tři děti byly zapsány. Rozhodnutí o přijetí do základní školy bylo
zveřejněno na www stránkách obce, bylo vyvěšeno ve škole a bylo rodičům osobně předáno.
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018 - 2019 se uskutečnil 9. května 2018.
Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo podáno 11, všechny byly kladně
vyřízeny. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno na www stránkách obce, vyvěšeno ve škole a
na obci. Jedno dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání. V tomto školním roce
navštěvovalo mateřskou školu celkem 24 dětí. Z toho 3 děti 6-7 leté, 6 dětí 5-6 leté, 8 dětí 45leté a 6 děti 3-4leté, 2 děti 2-3leté. Mateřská škola poskytovala jednomu dítěti třetí stupeň
podpůrných opatření – asistent pedagoga.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími
programy
Vyučování ve školním roce 2017-2018 bylo organizováno takto:
třída I.

1. ročník
3. ročník

10 žáků
10 žáků

6 chlapců, 4 dívky
2 chlapci, 8 dívek

třída II.

2. ročník
4. ročník
5. ročník

5 žáků
6 žáků
8 žáků

1 chlapec, 4 dívky
2 chlapci, 4 dívky
6 chlapců, 2 dívky

Základní školu navštěvovalo 39 žáků. Třídní učitelkou I. třídy byla Mgr. Jana Mrvová
(1. a 3. ročník), třídní učitelkou II. třídy byla Mgr. Martina Májová (2., 4. a 5. ročník). V 5.
ročníku byl jeden žák, kterému škola na základě doporučení SPC Jihlava poskytovala
podpůrná opatření třetího stupně – asistenta pedagoga. Dva žáci se vzdělávali podle IVP.
Žákyně 5. ročníku byla na základě lékařské zprávy ze zdravotních důvodů uvolněna z tělesné
výchovy po celý školní rok. Všichni žáci splnili očekávané výstupy školního vzdělávacího
programu pro jednotlivé ročníky a postoupili do vyššího ročníku. Jedné žákyni 3. ročníku a
třem žákům 5. ročníku byla udělena pochvala třídního učitele za příkladné plnění školních
povinností. Dva žáci pátého ročníku se hlásili na víceleté gymnázium do Chotěboře, velmi
úspěšně složili přijímací zkoušky a byli přijati.
Mateřská škola byla ve školním roce 2017 - 2018 jednotřídní, zapsáno bylo 24 dětí.
Mateřská škola poskytovala na základě doporučení SPC Havlíčkův Brod jednomu dítěti

podpůrná opatření třetího stupně – asistenta pedagoga. Předškoláků docházelo 5, jeden
předškolák se vzdělával v individuálním vzdělávání. Během školního roku se zákonný
zástupce tohoto dítěte dostavil s dítětem na ověření vzdělávání.
Školní družinu navštěvovalo 38 dětí (16 chlapců a 22 dívek). Družina měla dvě
oddělení, v 1. oddělení byli žáci 1. – 3. ročníku, v 2. oddělení byli žáci 4. – 5. ročníku.
Asistentka pedagoga vypomáhala s chodem ŠD. Při odchodu žáků do kroužků, poklesu počtu
dětí pod 25 se oddělení družiny spojila. Provoz školní družiny byl od 11: 25 do 16: 00 hodin.
Mateřská škola
V tomto školním roce si paní učitelky vytyčily specifické cíle:
Seznámit děti s novým prostředím, se zákonitostmi v přírodě v návaznosti na střídání
ročních období.
- Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
(naslouchání, porozumění, vnímání, výslovnost, intonace, tempo, vyjadřování prožitků
a pocitů, paměti). Využití poznatků ze seminářů „Čítálek“
- Vytváření bezpečného prostoru pro zdravý růst a pohyb. Podpora fyzické pohody,
tělesné zdatnosti a obratnosti. Zabezpečení dostatečného prostoru pro rozvoj v oblasti
hrubé a jemné motoriky.
- Dále rozšiřovat poznatky o řemeslech, profesích a pracovních činnostech.
Školní vzdělávací program byl motivován „Cesty za poznáním“. Na každý měsíc byly
stanoveny dílčí cíle, určen obsah. Pro daný měsíc bylo určeno řemeslo.
-

Základní škola
Žáci pracovali podle ŠVP pro základní vzdělávání č. j. 90/2013. Dva žáci pracovali
podle IVP. Všichni žáci základní školy prospěli. Všichni žáci měli jedničku z chování. Během
školního roku nebyl řešen žádný závažný problém s chováním dětí.
Na druhý stupeň do ZŠ Chotěboř Buttulova odchází 4 žáci, jeden žák odchází do ZŠ
Havlíčkův Brod Štáflova, dva žáci přestupují na víceleté gymnázium do Chotěboře. Jedna
žákyně odešla na druhý stupeň do ZŠ ve Ždírci nad Doubravou.

Prospěch žáků:
ročník
počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.

10
5
10
6
8

prospěli s vyznamenáním
10
5
9
5
4

prospěli

neprospěli

0
0
1
1
4

0
0
0
0
0

Během školního roku žáci zameškali 2 493 hodin, což je 63,92 hodin průměrně na
jednoho žáka. Neomluvené hodiny neměl nikdo. Žáci byli na začátku školního roku
seznámeni se školním řádem základní školy, s vnitřním řádem školní družiny a s vnitřním

řádem školní jídelny. Ve třídách si děti domluvily pravidla třídy, která se snažily dodržovat.
Drobné kázeňské problémy řešily paní učitelky s dětmi, případně s rodiči. Dobré klima školy
podporovaly projektové dny i společné akce ve volném čase.
Vzdělávání žáků se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2017 - 18 byl na základě doporučení SPC Jihlava integrován jeden
žák, pracoval podle IVP (individuální vzdělávací plán) a s asistentem pedagoga. Podle
doporučení PPP Havlíčkův Brod pracovala jedna žákyně podle IVP a byla jí poskytnuta
pedagogická intervence - 1 hodina týdně. Podle doporučení byly těmto žákům poskytnuty
pomocné vzdělávací pomůcky (přehledy, tabulky, učebnice).
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2017 – 2018 byl řešen jeden případ, kdy se žáci k sobě nechovali podle
pravidel třídy. Problém byl z důvodu nevhodných sousedských vztahů. Do školy se přenášely
záležitosti odpoledního soužití. Ředitelka školy jednala s rodiči i s dětmi. Třídní učitelky
v třídnických hodinách, v komunikačním kruhu vedly žáky ke vzájemné toleranci.
V rámci prevence proběhla beseda s příslušníky Policie ČR, témata záškoláctví, šikana,
kyberšikana žáky zaujala.
Ke spolupráci a vzájemnému respektování napomáhají i projektové dny, v letošním roce
byly hlavním tématem BARVY.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci se podle možností zúčastňovali dalšího vzdělávání.
Semináře, školení, workshopy byly vybírány především z nabídky NIDV Jihlava, z nabídky
Vysočina Education Jihlava, Havlíčkův Brod.
Pokračoval projekt Vysočina Education pro málotřídní školy - „Učící se málotřídky
aneb málotřídky po třetí“. Paní učitelky z mateřské školy se zapojily do seminářů „Čítálek“ a
do seminářů zaměřených na kolegiální podporu jako formu profesního rozvoje. Učitelky ze
základní školy se zaměřily na sdílení a výměnu zkušeností při práci na málotřídní škole,
hlavním tématem tohoto školního roku byla matematická gramotnost. Paní učitelky si
navzájem předávaly informace, které na školeních, seminářích získaly.
DVPP bylo hrazeno z prostředků MŠMT podle rozpočtu školy, školení a semináře k
projektu „Učící se málotřídky“ byly zdarma.
Mateřská škola:
Jonášová Ivana

Otázka laterality v předškolním věku
(č.j. MSMT – 16288/2015-1-589)
Učící se málotřídky – Čítálek (2x)
Pedagogické přístupy k dětem s vývojovou dysfázií a s
koktavostí
(č.j. MSMT – 744/2017-1-151)

Slaninová Andrea

Specifika výchovy a vzdělávání dětí a žáků s PAS
(č.j. MSMT – 7260/201-1-499)

Učící se málotřídky – setkání v ZŠ a MŠ Sázavka
Učící se málotřídky - K2 (2x)
Učící se málotřídky – Čítálek (2x)

Králová Petra

ADHD I, II
Neklidné dítě, problém zvaný ADHD
(č.j. MSMT – 16288/2015-1-589)

Základní škola
Májová Martina

Žák s poruchou autistického spektra – metody a výukové
materiály
(č.j. MSMT – 15779/2016-1-522)
Učící se málotřídky – matematická gramotnost
setkání v Nové Vsi u Chotěboře

Mrvová Jana

Kurz anglického jazyka – konverzace pro pokročilé
(č. a.- MSMT – 18333/2014-1-631)
Učící se málotřídky – setkání v ZŠ a MŠ Sázavka
Matematická gramotnost
Změny právních předpisů ve školství od ledna 2018
Legislativní novinky ve školním roce 2017/18
Učící se málotřídky – matematická gramotnost
setkání v Nové Vsi u Chotěboře
GDPR
Učící se málotřídky – Párová výuka
Závěrečné setkání – Učící se málotřídky
Matematická gramotnost

Nermuťová Jitka

Komunikace mezi účastníky inkluzívního procesu
(č. j. MSMT – 10691/2016-1-315)
Rizikové chování dětí a mládeže
(č.j. MSMT – 16288/2015-1-589)

Webinář – „Jak učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby
žáky bavila
Učitelky ZŠ a MŠ pracovaly s časopisy Učitelské noviny, Školství, Informatorium, Řízení
školy, Speciál školní družina. Využívaly ve své práci různé zdroje – odborné publikace,
internetové stránky MŠMT, rvp.dum apod.
Vzdělávání nepedagogických pracovníků:
Kopecká Marie.

Roční zúčtování záloh
Vyhláška o spisové službě a novele archivního zákona ve
školství, datové schránky a jak s nimi zacházet
Školení GDPR
Novinky v účetnictví

Marková Martina.

Krajská konference – školní jídelny
Porada vedoucích školních jídelen
Seminář školní stravování

Pracovnice školní jídelny využívaly při své práci časopis Zdravá výživa.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mateřská škola:
Září:

třídní schůzka

Říjen:

zahájení spolupráce s paní Ždímalovou – logopedická prevence
návštěva knihovny v Chotěboři – program „ Domácí zvířata“
Chotěboř, divadelní představení „O křišťálovém srdci“ – CziDivadlo
Praha
Muzeum Havlíčkův Brod – „Móda a odívání na havlíčkobrodsku“ –
výstava spojená s dílnou pro děti

Listopad:

divadlo v MŠ „Cesta kouzelným světem pohádek“ – divadlo DIK
divadlo „Pohádka o Luciášovi“
„Martinský jarmark“ na Pilnově statku

Prosinec:

Divadlo pro školy - „Písnička pro draka“

návštěva pana Rozhoně – program zaměřený na výtvarnou výchovu
program „Letem světem“ – Vánoce v jiných zemích – paní Olga Sigid
Vánoční program v MŠ - vánoční tvoření a zpívání s rodiči a divadlem
DIK
Leden:

hudební pořad „Písničky starých řemesel“
ukončení logopedické prevence vedené paní Ždímalovou

Únor:

„Týden plný her“ – olympijské hry 2018 (12. 2. – 16. 2. 2018)
karneval v MŠ

Březen:

návštěva Horáckého divadla v Jihlavě – „Maxipes Fík“
jarní jarmark na Pilnově statku

Duben:

Chaloupky Horní Krupá – program „Ovečka Krupička“
Divadlo v Chotěboři, (J. Přeučil, E. Hrušková) – „Šípková Růženka“
Program v MŠ – zvukový workshop – „O zapomenutých píšťalách“

Květen:

muzeum Chotěboř, výstava „Jaro na vsi“
preventivní program Policie ČR – „Bezpečná cesta“
knihovna Chotěboř – „Kamil neumí létat“

Červen:

beseda se spisovatelkou J. Vítovou o knihách, knížky „O Květušce“
celodopolední vycházka na hřiště u Bezděkova
Chotěboř – tvoření v dílně paní I. Jouklové
„Den dětí“ u rybníka v Libici nad Doubravou
rozloučení s předškoláky
divadelní představení dětí ze ZŠ – „Princ a Večernice“
kino Chotěboř – animovaný film „Králíček Petr“
školní výlet do ekocentra „Eden“ v Bystřici nad Pernštejnem

Předškoláci pracovali s časopisem Kuliferda. Logopedii navštěvovalo 7 dětí.
Základní škola:
Zájmové kroužky:
-

hra na flétnu
- Mgr. Jana Mrvová
výtvarný kroužek
- Andrea Řípová
dramatický kroužek - Mgr. Martina Májová

Školní a mimoškolní akce:
Září:
Říjen:

Muzeum Havlíčkův Brod – „Móda a odívání na havlíčkobrodsku“ –
výstava spojená s dílnou pro děti
BESIP (3., 4. a 5.tř.)

spaní ve škole
Listopad:

„Jak se hraje na struny“ - koncert učitelů ZUŠ v Chotěboři – seznámení
s nástroji, hrou na ně
„Martinský jarmark na Pilnově statku“ – prodej výrobků dětí a rodičů
vítání občánků
divadlo v MŠ „Cesta kouzelným světem pohádek“ – divadlo DIK (1. a
2. třída)
rodičovská schůzka
loutkové divadlo „Pohádka o Luciášovi“

Prosinec:

rozsvěcení stromečku v Libici nad Doubravou
Divadlo pro školy - „Písnička pro draka“
„Zvyky cizích zemí“ – vícejazyčný program – paní Olgy Sigid
výlet na Veselý Kopec – tradice Vánoc, stará řemesla a zvyky
Projektový den „Červená“
roznáška přáníček a kalendářů sponzorům
Vánoce ve třídách

Leden:

koncert – „Písničky starých řemesel“
projektový den „Bílá“

Únor:

lyžařský kurz v Hlinsku v Čechách

Březen:

Muzeum Chotěboř pan Rozhoň – dva programy pro žáky o sběratelství
matematická soutěž Cvrček a Klokánek (2. – 5. ročník)
BESIP
Horácké divadlo Jihlava – představení „Maxipes Fík“
jarní jarmark na Pilnově statku

Duben:

Všeználek – okrskové kolo
rodičovská schůzka
hudební pořad etnické hudby – pan Hladík
závody orientačního běhu v Chotěboři
„Čarodějnice“ - ve spolupráci s SDH Libice nad Doubravou

Květen:

dílnička pro maminky – náramek
program Policie ČR – mladší děti – bezpečná cesta
starší děti – nebezpečí šikany a kyberšikany,
záškoláctví
exkurze do Prahy (4. a 5. třída)
lehkoatletické závody ŠD
projektový den „Zelená“

Červen:

„Hrajeme si na řemesla“ – program ke Dni dětí
tradiční turnaj málotřídních škol ve vybíjené a malé kopané, atletické
závody v Sobíňově
beseda se spisovatelkou J. Vítovou o knihách, knížky „O Květušce“
cvičení v přírodě – mimořádné situace
návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Buttulova Chotěboř

BESIP – testování žáků a jízda zručnost
divadlo – vystoupení dětí z dramatického kroužku „Princ a Večernice“
kino Chotěboř – „Králíček Petr“
školní výlet do ekocentra Eden v Bystřici nad Pernštejnem
vystoupení dětí na setkání důchodců na Pilnově statku

Školní družina:
Září :

zahájení, seznámení s řádem a režimem ŠD
vytváření pravidel
poučení o bezpečnosti ve ŠD
seznamovací hry a začlenění prvňáčků do kolektivu
dopravní výchova „Bezpečně do školy a ze školy“ – chování na
autobusové zastávce
pohybové a sportovní hry

Říjen:

pozorování změn v přírodě
tvoření z přírodních materiálů, výzdoby, podzimní dekorace
„Místo, kde žijeme.“ – naše vesnice, náš domov
Halloween – výzdoba
soutěž o nejhezčího draka

Listopad:

příprava na advent
příprava výrobků na jarmark
skládání papírové vlaštovky – soutěž o nejlépe létající vlaštovku

Prosinec:

prožívání adventu
poslech a zpěv koled
tradice zimních svátků – různá ztvárnění
vyrábění svícnů z dřevěných špalíků, vánočních přáníček
posezení u stromečku

Leden:

sportovní hry venku nebo v tělocvičně – netradiční zápolení
společenské hry – turnaj v pexesu
pečujeme o své zdraví

Únor:

svátek sv. Valentýna – srdíčka různou technikou, využití různých
materiálů
výroba karnevalových masek
karnevalová diskotéka v maskách
sportování na sněhu – bezpečnost při zimních sportech

Březen:

pašijový týden – tradice Velikonoc
barvení vajíček
příprava na jarní jarmark
hry venku – míčové hry

Duben:

povídání o knížkách, výstava knih, vzájemná výměna, společné čtení
ilustrace knihy
výroba záložky do knihy

Květen:

oslava Dne matek, tradice
výroba dárečků a přání pro maminky
vymýšlení básniček o mamince a pro maminku
pletení z provázků

Červen:

hry venku
oslava Dne dětí

Školní družina se zapojovala do soutěže RECYKLOHRANÍ. Činnost školní družiny
byla ovlivněna tím, že hodně dětí odjíždělo autobusem po druhé hodině.
Školní projektové dny byly motivované barvami – červená, bílá a zelená. Žáci
pracovali ve skupinách, které byly náhodně tvořeny tak, aby v každé skupině byly starší i
mladší děti. Společně tvořily myšlenkové mapy, pracovaly s textem, vyhledávaly informace
na internetu, počítaly příklady, procvičovaly anglická slovíčka. Vzájemně si radily a
pomáhaly si při řešení jednotlivých úkolů. V závěru projektového dne skupiny prezentovaly
svoji práci, hodnotily ji. Na nástěnkách si mohli žáci překontrolovat svoje řešení a ukázat
práci svojí skupiny rodičům.
V obou třídách proběhly i třídní malé projekty, které souvisely s učivem probíraným v
jednotlivých předmětech (prvouka, vlastivěda, anglický jazyk).
V listopadu vystoupily žákyně z kroužku zobcových fléten na vítání malých občánků.
Na první adventní neděli nacvičily paní učitelky s dětmi program a tradice slavnostního
rozsvěcení vánočního stromečku v Libici nebyla porušena, přestože škola byla mimo obec.
Děti, které chodily na dramatický kroužek, nastudovaly pohádku „Princ a Večernice“.
Paní učitelka Májová zhotovila krásné kulisy a rekvizity. Představení mělo veliký úspěch,
proto bude zopakováno ještě na podzim.
Paní učitelky Jitka Nermuťová a Martina Májová nacvičily s dětmi vystoupení na
tradiční setkání důchodců v červnu na Pilnově statku. Úspěch měl country tanec.
Během školního roku jsme využívali nabídky CEKUSu Chotěboř na divadelní a
filmová představení. Objednali jsme divadla nebo koncerty do školy. Navštívili jsme
koncert, který pro žáky základních škol připravil MAP, a vystoupili v něm učitelé ZUŠ.
Navštívili jsme Horácké divadlo v Jihlavě, kde děti a žáci zhlédli představení „Maxipes Fík“.
Navázali jsme spolupráci s panem Rozhoňem z Muzea v Chotěboři. Děti besedovaly
s autorkou knížek „O Květušce“ paní J. Vítovou.
V únoru jsme pro žáky 4. a 5. třídy uskutečnili lyžařský kurz. Tradičně proběhl ve
spolupráci se ZŠ Chotěboř Buttulova v lyžařském areálu v Hlinsku v Čechách. Zúčastnilo se
ho 11 žáků.
I letos se žáci zapojili do matematické soutěže Klokánek (žáci 4. a 5. ročníku) a
Cvrček (žáci 2. a 3. ročníku). Průměrným počtem získaných bodů jsou výsledky našich žáků
srovnatelné s výsledky ostatních škol.
Naši žáci se zúčastnili různých soutěží. Například Všeználek nebo recitační soutěže,
ve které žákyně Adéla Řípová získala 2. místo ve své kategorii. Druhé místo obsadil také
Rostislav Nosek v okresním kole přeboru škol v orientačním běhu.
Školní družina se tradičně zúčastnila lehkoatletických závodů školních družin
v Chotěboři. Naši sportovci získali 7 medailí.

Pokračovali jsme v RECYKLOHRANÍ, žáci plnili různé úkoly, zabývali se tříděním
odpadů. Ve škole máme červený kontejner na vyřazené drobné elektrospotřebiče a zelený
kontejner na vybité baterie. Plněním úkolů a odvozem baterií a spotřebičů získali žáci body,
které použijí při nákupu různých her.
V květnu se uskutečnila exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy. Žáci si prohlédli
Pražský hrad, Staroměstské náměstí s orlojem a další památky našeho hlavního města. To, o
čem se učili ve vlastivědě, si prohlédli ve skutečnosti.
Další tradiční akcí, kterou škola organizuje, je Dětský den. V letošním roce uspořádala
pro děti v areálu u rybníka „Hrajeme si na řemesla“. Na různých stanovištích si děti mohly
vyzkoušet různé dovednosti řemeslníků. Po splnění úkolů získaly balíček dobrot a drobných
dárků, mohly si opéct buřtíka.
Ve spolupráci s SDH Libice nad Doubravou připravila škola program pro děti při
pálení čarodějnic.
Prvňáčci se zapojili do výukového programu „Zdravé zoubky“. Pro starší žáky byl
určen program BESIPu - dopravní výchova, příprava malého cyklisty. Program byl ukončen
testy a jízdami na dopravním hřišti v Libici nad Doubravou.
Během školního roku proběhly dvě schůzky s rodiči žáků, kde byli informováni o
prospěchu a chování svých dětí, o akcích, které škola připravuje.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V září proběhla na škole následná inspekce ČŠI. Výsledek kontroly je příloha č. 1 výroční
zprávy.
10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
Zpráva o hospodaření školy tvoří přílohu č. 2 výroční zprávy.

11. Projednání výroční zprávy
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12. 9. 2018.

Zapsala Mgr. Jana Mrvová - ředitelka školy

V Libici nad Doubravou 11. 9. 2018

