
Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2018/19 

 
    

 

   Ve školním roce 2018/19 byla základní škola dvoutřídní. 

 Navštěvovalo ji 19 žáků se spojenými ročníky. 

V jedné třídě  9 žáků 1. 2. 3. ročník u p. řed. Kratochvílové a ve druhé  10 žáků 4.a 5. 

ročník u p.uč. Ryškové. V pátém ročníku 1 žák plnil zároveň ročník 4. 

 

  Při škole pracovalo jedno oddělení školní družiny, kde bylo přihlášeno 17dětí.  

Ranní provoz mateřské školy a družiny byl společný do 7.30 hodin. 

 

  Vyučování v základní škole bylo realizováno podle vzdělávácího programu RVP ZV-

Pohoda ve všech ročnících. 

Žákům byl dle jejich zájmu nabídnut kroužek sportovní, dovedné ruce, informatika, hra 

na flétnu, na klávesy, keramický, dramatický. 

 Žáci navštěvovali školní knihovnu. 

 

   Žáci navštěvovali divadelní představení, účastnili se plaveckého výcviku, celoročně 

byli zapojeni do akce Školní mléko, Ovoce do škol, sběru druhotných surovin, zúčastnili 

se projektu Zdravé zuby, vystupovali na 12 akcích pro občany obce ( vánoční besídka, 

karneval, Den Matek,vítání občánků, rozsvícení stromu,...). 

 Zúčastnili se soutěže Matematické olympiády Klokan, kategorie Cvrček a Klokánek, 

atletických závodů, pěvecké soutěže Slavíček, výtvarných soutěží.  

Dále výukového programu dopravní výchovy, zdravotní výchovy, přírodovědného, 

hudebního.... 

   

K zápisu do 1. ročníku se dostavily 3 děti.  

 

Základní škola úzce spolupracovala s MŠ, v průběhu roku byly zrealizovány společné 

akce dle ročního plánu spolupráce. Také se dařila spolupráce se SR, ŠR, OÚ, knihovnou, 

hasiči, myslivci. 

 Škola se prezentovala nejen na akcích pro obec, ale také pro farnost, byly uspořádány 

vystoupení v kostele i na OÚ. 

 V průběhu roku se několikrát prezentovala v okresním tisku, v každém vydání 

Zpravodaje Hlubokých Mašůvek.  

Bylo uspořádáno několik záavných dnů pro děti (MDD, Dýňový den, Den nanečisto, 

focení dětí, Den nanečisto, Den bez učitele), školní výlet, poznávací vycházky, exkurze. 

 

Žáci se zúčastnili také interních soutěží pořádaných školou - sportovní olympiáda, třídní 

Slavíček, Moudrá sova, Nejlepší čtenář, Vlastní vysvědčení, ankety. V některých se žáci 

hodnotili mezi sebou. 

 

Roční plán pro školní rok 2017/18 se podařilo splnit, některé drobné úpravy v průběhu 

roku byly ku prospěchu a v následujícím roce budou využity. 

 

 

 

    



    


