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1 Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ

Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí,
okres Rychnov nad Kněžnou
Rybná nad Zdobnicí60, 517 55
75017261
181871234/0300
CZ75017261

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

603 158 699
zsrybna@tiscali.cz
skola.rybna.cz

Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

Příspěvková organizace
Od 1. 1. 2003
Obec Rybná nad Zdobnicí
Mateřská škola, školní jídelna, školní kuchyň, školní
družina
102390568
Ředitelka: Mgr. Jitka Dytrtová
Vedoucí školní jídelny: Jarmila Chovančíková

IZO ředitelství
Vedoucí pracovníci

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Školská rada

- ZŠ uskutečňuje vzdělávání v souladu s cíli základního
vzdělávání uvedenými v §44 dle vzdělávacích programů
uvedených v §3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- MŠ uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli
předškolního vzdělávání uvedenými v §33 a podle
vzdělávacích programů uvedených v §3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
- Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní
družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle §111 a
podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
- Zařízení školního stravování- školní jídelna poskytuje
školské služby podle §119 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
Školskou radu tvoří 3 zástupci

1. Starostka Obce - paní Marie Valášková
2. Zástupce školy – učitelka paní Mgr. Radka
Havelková
3. Zástupce rodičů – paní Petra Fajglová

Školská rada je v novém složení, protože jak zástupce z řad rodičů byla jednohlasně
odhlasována paní Petra Fajglová, která bude od 1. 9. 2017 zastupovat ve školské radě rodiče.
1.2 Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou je neúplná
malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem, která je organizována jako jednotřídní.
Součástí naší školy je mateřská škola s kapacitou 18 dětí.
Základní škola i mateřská škola sídlí v jedné budově ve středu obce a mimo místních žáků a
dětí ji využívají i děti a žáci z okolních vesnic. Dětem a žákům je zajištěna široká škála školních
i mimoškolních akcí.
Malý počet žáků ve škole a dětí v mateřské škole umožňuje individuální přístup ve výuce,
rozvíjení užších vztahů nejen mezi dětmi, ale především mezi dětmi a pedagogy i provozními
zaměstnanci.
Učebny určené pro školu jsou umístěny v prvním patře, kde se nacházejí dvě třídy, školní
družina a malý kabinet pro pedagogy.
V přízemí je herna a prostor pro výchovně vzdělávací činnost mateřské školy. Zde v herně
děti na vyhrazeném místě obědvají a poté i odpočívají. Vedle herny je umístěna jídelna,
kterou využívají žáci ze ZŠ a pedagogové a taktéž se v prostorách přízemí nachází školní
kuchyň.
Základní škola i mateřská škola využívá tělocvičnu i zahradu, které jsou umístěny za školou a
patří Obci.
ZŠ, MŠ i ŠD jsou vybaveny učebními a didaktickými pomůckami, hračkami, sportovním
nářadím i náčiním, které jsou dle potřeby doplňovány. K dispozici jsou radiopřehrávače
s mechanikou přehrávání CD a USB pamětí, interaktivní tabule, televize, hudební nástroje.
Všichni žáci jsou vybaveni učebnicemi a pracovními sešity, používáme učebnice
z nakladatelství Nová škola, Alter, SPN, apod. Učebnice, které jsou opotřebované, průběžně
vyměňujeme za nové. Pedagogové si často sami vytvářejí didaktické materiály, pracovní listy
a učební texty.
1.3 Součásti školy
součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina

2. Personální údaje

kapacita
18 dětí
32 žáků
25 žáků

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

muži

ženy
0
0
0
0
0
0
0

celkem
0
0
2
3
4
1
10

0
0
2
3
4
1
10

Na začátku školního roku 2017/2087 došlo ke změně v personálním obsazení a to v základní škole. Ze
základní školy odešla na MD paní učitelka Mgr. Ludmila Šťovíčková, kterou od 1. 9. 2017 nahradila
Mgr. Martina Volfová. Další změnou v personálním obsazení byl odchod paní kuchařky Terezy
Tobiškové, kterou nahradila paní Petra Tomanová.
Dalšími pedagogickými pracovníky jsou asistentky pedagoga paní Miloslava Vyčítalová a Jana
Janovcová, která je zaměstnána v naší škole ještě jako vychovatelka ve ŠD.
Paní Miloslava Vyčítalová pracovala v tomto školním roce jako“ Školní asistentka v MŠ“ a to na 0,5
úvazku. Zbytek úvazku pracovala jako asistentka pedagoga na ZŠ.
V mateřské škole pracují nadále dvě paní učitelky – Jiřina Filippovová a Jana Krsková.
Ke dni 30. 6. 2018 jsme ukončili pracovní poměr s paní Irenou Ježkovou.

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské

muži
0
0
0
0
0
3

ženy
0
0
2
5
0
3

celkem
0
0
2
5
0
3

2.3 Členění zaměstnanců podle pracovní náplně a úvazku
Jméno zaměstnance
Mgr. Jitka Dytrtová

Mgr. Martina Volfová
Mgr. Radka Havelková

Funkce
-

ředitelka
koordinátorka ŠVP
výchovný poradce
metodik prevence
Vyučující Aj,Vl,Tv,M
třídní učitelka 1.- 3.

Pracovní
úvazek
1,0

0,86
0,772

Jana Janovcová

Petra Tomanová
Miloslava Vyčítalová

-

Irena Ježková

-

Jiřina Filippovová
Jana Krsková
Jarmila Chovančíková

ročníku
vychovatelka ve ŠD
asistentka pedagoga
učitelka v MŠ
učitelka v MŠ
vedoucí ŠJ
provozní zaměstnanec
kuchařka
Asistentka pedagoga a
školní asistent v MŠ
provozní zaměstnanec

0, 666
0, 50
0,85
0,85
0,375
0,625
1, 0
0,5
0,5
0,10

Všichni učitelé I. stupně i mateřské školy naplňují kvalifikační předpoklady dle § 22 odst. 7,
Zákona o pedagogických pracovnících.
2.4 Věkový průměr
Zaměstnanci
Pedagogičtí zaměstnanci
Provozní zaměstnanci

Věkový průměr
48
51

3. Obory vzdělávání, které škola vyučuje vsouladu se zápisem ve školském

rejstříku
3.1 Vzdělávací program
Název zařízení /ŠVP
Základní škola: ŠVP „Učíme se spolu“
Mateřská škola: ŠVP pro předškolní
vzdělávání„ Od kořene poznání ke koruně
vědění
Školní družina: ŠVP pro zájmové vzdělávání

-

Obor vzdělávání
79 – 01 –C/01,Základní škola,
denní studium
Organizována jako málotřídní
Organizována jako
jednotřídní pro děti ve věku
od dvou do šesti let
Jedno oddělení s kapacitou
25 žáků

Odpolední činnost žáků zpestřovaly v rámci ŠD zájmové kroužky:

-

Pod vedením paní učitelky Jiřiny Filippovové kroužek Vyšívání

4. Počty žáků
4.1 Počty žáků základní školy
třída

počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

2
2
7
4
5
20

z toho
chlapců
2
2
2
1
2
9

z toho dívek
0
0
5
3
3
11

4.2 Počty dětí mateřské školy
Mateřská škola
1 třída

počet dětí
18

z toho
chlapců
12

z toho dívek
6

4.3 Zápis a žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro šk. rok 2018/2019
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskutečnil 10. dubna 2017 v budově Základní školy
a mateřské školy Rybná nad Zdobnicí. Zápisu se zúčastnilo 9 dětí, od nového školního roku
však do první třídy nastoupí 8 dětí, jedno dítě má OŠD.

počet prvních
tříd
1

počet dětí přijatých do prvních
tříd
8

počet odkladů pro školní
rok
1

4.4 Zápis a děti přijaté mateřské školy pro šk. rok 2018/2019
Zápis dětí do mateřské školy proběhl 14. května 2018 a k zápisu přišly 4 děti. Přijaté byly
všechny a na začátku školního roku se přihlásilo do MŠ další dítě.
Kapacita pro školní rok 2018/2019 zůstala nenaplněna
počet žádostí do MŠ
4

počet přijatých dětí pro školní rok
2017/2018
4

V průběhu školního roku bylo ještě do MŠ přijato jedno dítě.

5. Hodnocení žáků – výsledky žáků

5.1 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů)
třída

hodnocení
klasifikačním
stupněm

hodnocení
slovní

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním
stupněm
1.
2
0
0
2.
2
0
0
3.
7
0
0
4.
3
1
0
5.
4
0
1
celkem
18
1
1
Z celkového počtu 20 žáků jsou v naší škole 3 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
kteří měli nebo mají určitá podpůrná opatření (Plán pedagogické podpory, Individuální
vzdělávací plán, asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče). Všichni tito žáci
vyžadují individuální přístup, specifické metody a formy práce a zvýšenou motivaci.
Spolupracujeme se školským poradenským pracovištěm PPP Rychnov nad Kněžnou a SPC
Kamínek.
5.2 Výchovná opatření – pochvaly
třída

pochvala třídního učitele

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

2
1
4
1
5
13

5.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

napomenutí
třídního
učitele

důtka třídního
učitele

1
1

1

1

5.4 Počet omluvených / neomluvených hodin

důtka
ředitele školy

třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

počet
omluvenýc
h hodin
148
209
535
191
388
1471

průměr na
žáka třídy
74
104,5
76,4
47,7
77,6
73,5

počet
neomluvenýc
h hodin
0
0
0
0
0
0

průměr na
žáka třídy
0
0
0
0
0
0

5.5 Údaje o odcházejících žácích z 5. ročníku
Jméno žáka
Jakub Hovorka
Aneta Kašparová
Pavel Kumpošt
Marie Nová
Eliška Vokounová

Škola
Základní škola a mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí
Základní škola a mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí
Základní škola a mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí
Základní škola a mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí
Základní škola a mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků se řídí podle potřeb školy, žáků,
rozpočtu školy a samozřejmě podle studijních zájmů zaměstnanců. Pedagogové si vybírají
semináře z nabídek akreditovaných pracovišť, všechny paní učitelky mají zájem o další
vzdělávání a prohlubování své kvalifikace. Své nově získané poznatky poté aplikují v praxi.
V březnu 2017 zahájila Mgr. Jitka Dytrtová Specializační studium pro školní metodiky
prevence, které odpovídá ust. § 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Po ukončení studia získá certifikát o absolvování specializačního studia.

Jméno pedagoga
Mgr. Jitka Dytrtová
Jiřina Filippovová
Mgr. Radka Havelková
Mgr. Martina Volfová
Miloslava Vyčítalová

Název semináře/datum
-specializační studium pro
školního metodika prevence
Čtenářská pregramotnost –
vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ
Pedagog mezi paragrafy
Pedagog mezi paragrafy
Pedagog mezi paragrafy
Pedagog mezi paragrafy

Místo školení
Hradec Králové
ZŠ Slatina nad Zdobnicí

ZŠ Slatina nad Zdobnicí
ZŠ Slatina nad Zdobnicí
ZŠ Slatina nad Zdobnicí

7. Prevence sociálně patologických jevů
Problematika rizikového chování u dětí a žáků je problémem celé společnosti.
Z pedagogického hlediska je důležité zahájit primární prevenci v době předškolního
vzdělávání a především v době docházky žáka na základní školu. Velmi důležitou součástí
prevence je spolupráce školy s rodinou dětí a žáků.
Primární prevence sociálně patologických jevů je v podmínkách naší školy řešena ve
zpracovaném dokumentu Školní preventivní program a prevence probíhá v průběhu celého
školního roku, respektive celé školní docházky žáka na naší škole, počínaje docházkou do
mateřské školy.
Základní myšlenkou Školního preventivního programu je vedení a výchova dětí a žáků ke
zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení si přiměřeného sociálního
chování nejen ve škole, ale i mimo školu, v rodinách a v celé společnosti. V našem školním
prostředí představuje prevence rizikového chování především prevenci rizikového chování –
nadávky, fyzické ubližování, šikana, pomluvy, poškozování cizího majetku…aj.
Ve škole jsou dána určitá pravidla daná nejen školním řádem, ale i pravidly, která si nastavily
třídní učitelky ve své třídě a která jsou platná pro všechny žáky.
Školní preventivní program je zaměřený na posilování vzájemné úcty, dodržování pravidel,
rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty, nebát se svěřit se
svými problémy aj. Nedílnou součástí prevence je vytvoření příjemného klima nejen mezi
dětmi, ale v celé škole.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Měsíc

Aktivita

ZÁŘÍ

-

Zahájení školního roku + třídní rodičovské schůzky

ŘÍJEN

-

Ukázka hodiny „Etické výchovy“
Stavění „Geomag na cestách „ – ZŠ
Vítání občánků
Návštěva logopedky v MŠ
Návštěva kulturního představení ve Vamberku „Sůl nad Zlato“
Výlet do Hradce Králové do Planetária, Obřího akvária, Minizoo ve
Stěžerech ( ZŠ i MŠ)
Fotografování s vánoční tematikou
Třídní rodičovské schůzky
Beseda o papoušcích + ukázka
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka v MŠ
Florbalový turnaj v Záchlumí
Vánoční koncert ZUŠ – pro ZŠ
Diskotéka s dětmi z Neratova v Žamberku
Návštěva kulturního představení „Vánoční hvězda“ – pro MŠ
Štědrý den v MŠ
Vánoční besídky ve třídách
Hudební dílna „Rytmy sběrného dvora“
Školení požární ochrany zaměstnanců
Návštěva kulturního představení v Rychnově nad Kněžnou –
„Štěňátko Balynka“
Začátek plaveckého výcviku
Focení
Noc s Andersenem – spaní ve škole
Vyhodnocení soutěže „ O Nejnápaditější velikonoční vajíčko“
Velikonoční dílny v ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
Návštěva divadelního představení „Krysáci“ ve Vamberku - MŠ
Focení předškoláků do novin
Plavecký výcvik
Zápis do ZŠ
Exkurze do Ekoly – v rámci projektu
Třídní rodičovské schůzky
Návštěva MŠ kulturního představení „Strakaté bajky“ v Rychnově
nad Kněžnou
Den Země pro ZŠ – výlet do Pastvin v rámci projektu
Den Země v MŠ – soutěže, hry, zábavné úkoly
Školní pěvecká soutěž „Superstar“
Plavecký výcvik
Zápis dětí do MŠ
Besídka pro maminky

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
KVĚTEN

-

ČERVEN

-

Atletický čtyřboj ve Slatině nad Zdobnicí
Program „Hasík „ – preventivní program
Školní výlet pro MŠ a ZŠ b do Pardubic na výletní parník Arnošt,
Lanový park „Lanáček“ , MŠ návštěva Perníkové chaloupky
Výlet v rámci projektu do záchranné stanice Pasíčka
Dětský den v MŠ
Focení dětí a žáků
Ozdravný pobyt v Neratově
Návštěva tanečního vystoupení „Ema“ Žamberk
Výlet do Prahy – rozloučení se s pátým ročníkem
Vyhodnocení sběru – papír, hliník, baterie
Výstava vyšívaných výrobků dětí a žáků

Naše škola velmi úzce spolupracuje se Základní školou speciální Neratov, kde jsou vzděláváni
žáci s kombinovanými handicapy. Naše děti se se všemi dětmi ze speciální školy už dobře
znají a velmi hezky se k nim chovají, nemají problém jim pomoci, být ohleduplní… Základní
škola speciální Neratov se společně s námi účastní několika akcí do roka a v této spolupráci
hodláme nadále pokračovat. Další škola, se kterou spolupracujeme je Základní škola a
mateřská škola Slatina nad Zdobnicí a Základní škola Bohousová. Jsme od nich zváni na různé
akce a v rámci možností je zveme na nějakou aktivitu my.
Do života školy jsou zapojeni i rodiče žáků, kteří se nejen účastní třídních schůzek, ale taktéž
nám pomáhají při organizaci mimoškolních akcí, za což jim děkuji.

9. Inspekční činnost (ČŠI)
V letošním školním roce inspekční činnost na naší škole neproběhla.

10. Projekty ve škole
Projekt

Ovoce do škol

Mléko do škol

Stručný popis

Po celý školní rok dostávali žáci 1. – 5. ročníku základní
školy v rámci evropského projektu 2x měsíčně zdarma
čerstvé ovoce nebo zeleninu. Na konci roku jsme pak
od firmy, která se na projetu podílí, získali pro žáky
notýsky a koš s ovocem.
V průběhu celého školního roku dostávali žáci 1. – 5.
ročníku základní školy jednou týdně dotované mléko
k posílení kvality konzumace mléka a mléčných
výrobků. Tyto cenově zvýhodněné výrobky si mohou

Společně a bez rozdílu
cestou necestou ….
Dubínkova přírodní
abeceda

Podpora zabezpečení
mateřských škol a
základních škol tvořených
třídami 1. stupně s počtem
tříd do pěti“
č. j.: MSMT-34035/2016

objednat všichni žáci za velmi výhodnou cenu.
Naše škola realizuje od 1. 9. 2017 projekt „Společně a
bez rozdílu cestou necestou…“ v rámci výzvy Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ
Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje –
jedná se účelovou neinvestiční dotaci na financování
výdajů vynaložených na realizaci projektu a za účelem
rozvíjení environmentální a etické výchovy formou
přírodovědných exkurzí a dalších ekologických akcí
Přes dotační program Podpora zabezpečení
mateřských škol a základních škol jsme do školy získali
zabezpečovací zařízení ve výši 39 999Kč,

11. Spolupráce školy s ostatními organizacemi
V naší škole není zřízena odborová organizace, ale velmi úzce spolupracujeme se
zřizovatelem školy - Obcí Rybná nad Zdobnicí v čele s paní starostkou Marií Valáškovou a
zastupiteli Obce. Vytvářejí pro naši školu zázemí a poskytují nám podporu ve všech směrech,
za což jim patří velké poděkování.
Ve spolupráci s Obcí jsme uskutečnili „Rozsvěcení stromu“ určené pro veřejnost a jako každý
rok “Vítání občánků“.
Taktéž máme velkou podporu ve Sboru dobrovolných hasičů, kterým děkuji za pomoc při
mimoškolních akcích a hlavně panu Jiřímu Hanykovi, který naší škole velmi pomáhá nejen
jako zástupce hasičů, ale i Obce a zajišťuje funkčnost školních webových stránek.
Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracujeme s PPP Rychnov
nad Kněžnou, která nám pomáhá s vyšetřením školní zralosti, poskytuje diagnostické
podklady pro žáky podpůrnými opatřeními a zástupkyně z PPP jezdí na pravidelnou kontrolu
plnění IVP a konzultace.

12 Hospodaření školy
12.1 Finanční prostředky poskytnuté krajem
Základním zdrojem příjmu školy jsou finanční prostředky, které poskytuje Krajský úřad
Královéhradeckého kraje ze státního rozpočtu a to na přímé náklady na vzdělávání. Jsou
limitovány počtem dětí a žáků ve škole a počtem integrovaných žáků.
12.2 Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem

Příspěvek zřizovatele – Obce Rybná nad Zdobnicí je využit na provozní náklady – elektrická
energie, vodné, pojištění školy, vedení účtu, software pro školní agendu, telefony, revize,
BOZP, odborné časopisy, drobné opravy, provozní materiál, kancelářské potřeby, úklidové
prostředky, ochranné pracovní pomůcky, opravy a udržovací práce. Úplata za předškolní
vzdělávání a školní družinu byla použita na nákup výtvarných potřeb, didaktických pomůcek
a hraček.
V roce 2017/2018 bylo z financí od zřizovatele ve vyšších částkách uhrazeno:



Nákup uzamykatelných skříní kvůli nařízení GDPR v ředitelně
Nákup nového dataprojektoru do I. třídy

12.3 Finanční prostředky poskytnuté Krajem na projekt Dubínkova přírodní abeceda



31 000 Kč poskytnutých Krajem na poznávací a vzdělávací akce spojené s poznáváním
přírody, ochranou přírody a zvířat.

12.4 Neinvestiční dotační program Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol
tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“č. j.: MSMT-34035/2016



39 999 Kč na zabezpečovací zařízení u vchodových dveří do škol
.

12.3 Výnosy a náklady




Výnosy: 4 457 560,08 Kč
Náklady: 4 368 499, 13 Kč
Výsledek hospodaření: + 89 060,95 Kč

Závěrem děkuji zřizovateli v čele s paní starostkou, zastupitelům Obce, rodičům a těm, kteří
naší škole pomáhají. Zde bych si dovolila z řad rodičů vyzdvihnout pana Jiřího Hanyka, který
se stará o plynulý chod našich webových stránek.
Velké poděkování taktéž patří všem zaměstnancům, kteří se podílejí na zabezpečení chodu
školy, stravování dětí, žáků a dospělých a výuky jako takové.
Mgr. Jitka Dytrtová
ředitelka školy

V Rybné nad Zdobnicí 27. 8. 2018

