	                 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563


	             Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004

1.Charakteristika školy
         	Základní škola v Rychnově nad Kněžnou je od 1. 1. 1995 právním subjektem, který hospodaří s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu a svěřeným majetkem jako příspěvková organizace. Dne  5. 4. 1995 byla zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. 
	Na základě přihlášky se  stala jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu " Modelový školní vzdělávací program -" Tvořivá škola". Pro občanské sdružení " Tvořivá škola" pracují tři učitelky školy - p. uč. Tatjana Vrbová, p. uč. Barbora Krejčířová a p. uč. Helena Čermáková. Při naší škole existuje Školní vzdělávací středisko Tvořivé školy.
	Od roku 2002 spolupracujeme s Výzkumným ústavem pedagogickým v souboru pilotních škol při přípravě " Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání "a ověřujeme některé aspekty související s realizací rámcového vzdělávacího programu na úrovni školy.
	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo naší škole certifikát opravňující
provádět školení skupiny Z a P v rámci realizace projektu P 1 - " Informační gramotnost ".

	V letošním školním roku školu navštěvovalo ve 25 třídách 605 žáků, z toho 280 ve 12 třídách 1. stupně a 325 dětí ve 13 třídách 2. stupně. Do čtyř oddělení ŠD docházelo 100 dětí 1. stupně. Śkola k výuce žáků 1. stupně využívá  učebny na pavilonu v Javornické ulici,  k výuce žáků 2. stupně učeben v  hlavní budově v Masarykově ulici. Výchovná práce v odděleních školní družiny probíhala v pavilonu v Javornické ulici. Jedno oddělení  získalo samostatnou hernu, ostatní ke své práci využívaly kmenových tříd 1. stupně. K výuce tělesné výchovy využíváme dvě vlastní tělocvičny a na deset vyučovacích hodin pronajímáme  halu SPŠS. Škola vlastní  menší hřiště u hlavní budovy. Pro výuku tělesné výchovy jsme  využívali sportovišť na městském stadionu a v zimě umělé ledové plochy. Ke zkvalitnění efektivity vyučování přispívaly samostatné odborné učebny ( dvě jazykové učebny, počítačová  učebna,učebna pro výuku Hv, cvičný byt a školní dílny,učebna modelování vybavená keramickou pecí, malá počítačová učebna pro reedukační činnost dětí s poruchami učení) . Fyzikální učebna byla zároveň třídou kmenovou.
	Škola poskytovala dětem základní vzdělání, zabezpečovala rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytovala mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Organizovala lyžařské kursy 7. tříd konané v Deštném v Orlických horách, plavecké výcviky žáků 1. stupně ZŠ v plavecké škole v Dobrušce a 2 sportovní dny vždy po jednou v každém pololetí školního roku. Učitelé uspořádali pro žáky školní výlety a školní akce, které jsou uvedeny v přílohách této zprávy.
	K prezentaci úspěšné práce našich žáků jsme využívali  řady naukových, estetických a tělovýchovných soutěží a vystoupení našich žáků  před rodičovskou veřejností.
	Mimoškolní aktivity pro žáky 1. stupně organizovala převážně ŠD.Na škole pracoval
kroužek šachový vedený paní učitelkou Csibriovou a kroužek atletický vedený panem učitelem Paštikou.
	V 7.až 9. třídách se žáci vyučovali volitelným předmětům, ve kterých si rozšiřovali vědomosti, dovednosti a poznatky získané ve volitelných přemětech.
	7. třídy:	cvičení z M
			cvičení z Čj
	8. třídy:	seminář z fyziky
			konverzace v Nj
			sportovní hry dívky
			sportovní hry chlapci
	9.třídy:		seminář z fyziky
			technické práce
			cvičení z M
			
	Ke zvýšení účinnosti vyučovacího procesu jsme do učebního plánu zařadili dělené hodiny. Na 1. stupni byla tato výuka uplatňovala v 15 vyučovacích hodinách , na 2.stupni v 53 vyučovacích hodinách.
	Ve složkách praktických činností jsme v letošním školním roce vyučovali v šestých třídách práce s technickými materiály a pěstitelství, v sedmých třídách práce s počítačem a přípravu pokrmů, v osmých třídách práci na počítači a  technické kreslení, v devátých třídách svět práce, elektroniku kolem nás, provoz a údržbu v domácnosti.
	I v letošním školním roce jsme rodičům nabídli výběr ze čtyř cizích jazyků. Opět
převažoval zájem o výuku angličtiny. Jazyku německému se letos vyučovalo 64 žáků, jazyku anglickému 389 žáků.
	V oblasti výchovně vzdělávací činnosti spolupracuje vedení školy s předmětovými komisemi. Jsou ustanoveny tři metodická sdružení na prvním stupni a ŠD a celkem pět předmětových komisí na druhém stupni. Ve své práci se zaměřovaly na problematiku výuky jednotlivých předmětů, na průběžnou kontrolu plnění osnov, sjednocování tématických plánů, mezipředmětové vztahy,  na přípravu a organizaci  soutěží pro žáky , podílely se na vytvoření systému branné výchovy na škole a na přípravě školního vzdělávacího programu . Velký význam pro zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu má i výměna zkušeností z práce učitelů jiných škol v metodických sborech PgC v Hradci Králové a Pgc v Rychnově n.Kn.
	V komisi pro sociálně - právní ochranu dětí MěÚ v Rychnově n. Kn. pracuje i zástupce našeho pedagogického sboru - p.uč.Tatjana Vrbová.
	Po splnění hlavních úkolů ve výchovně vzdělávací činnosti jsme v rámci doplňkové činnosti pronajímali pro tělovýchovné, rekreační a vzdělávací aktivity prostory školy.
	I v letošním roce se rada školy jako instituce poradní a kontrolní vyjadřovala  ke zprávám o hospodaření školy a výroční zprávě školy, konzultovala s vedením školy přípravu rozpočtu školy, personálního obsazení a výhled jejího rozvoje.
	Pět našich žáků pracuje v patnáctičlenném dětském parlamentu, kde mají možnost konzultovat představy rychnovské mládeže o součastnosti a budoucnosti Rychnova n.Kn.
s představiteli  města a vyměňovat si zkušenosti z této práce se členy ostatních městských parlamentů.

2. Přehled učebních plánů
     	V letošním školním roce jsme postupovali při výuce podle tématických plánů zpracovaných jednotlivými vyučujícími pro přidělené předměty, které vycházely z učebního dokumentu č. j. 16847/ 96_2 ( Základní škola). Na škole využíváme učebnic akreditovaných MŠMT pro ZŠ vydaných nakladatelstvím Alter, Nová škola Brno, Fortuna, Prodos, Scientia a Portál. Jejich obměna je závislá na množství finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje.

3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, paxi a způsobilosti
  	V letošním školním roce na naší škole vyučovalo 34 učitelů,z nichž tři neměli potřebnou pedagogickou způsobilost. Ve školní družině se výchově dětí věnovaly čtyři vychovatelky. Průměrný věk učitelů dosahuje 43,88 roků a vychovatelek ŠD 45,75 let. Od 1. 5. po mateřské dovolené se vrátila na školu paní učitelka Iveta Diblíková.                                                        		Při řešení delší nepřítomnosti našich vyučujících jsme o pomoc při zajištění výuky požádali paní učitelky Martu Štefanidesovou ,  Jaroslavu Duškou, Janu Pavlínkovou, Ludmilu Hrdou, Jiřinu Němcovou a pány učitele Petra Jarolímka a Josefa Lejpa.
	Z celkového týdenního počtu 720 vyučovacích hodin bylo aprobovaně odučeno 624 hodin ( 86, 67 %), neaprobovaně 32 hodin ( 4, 44 %) a nekvalifikovaně  hodin ( 8,89 %).. Na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci pokračuje v magisterském studiu Čj paní učitelka Romana Navrátilová, které ukončí na podzim státní zkouškou. Ke snížení pocenta hodin odučených neaprobovaně a nekvalifikovaně přispěje získávání aprobovaných učitelů pro výuku D a Aj a získáním kvalifikace u nekvalifikovaných učitelů studiem na VŠ.

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do tříd a reedukačních skupin
   	K zápisu dětí do 1. tříd přišlo na naší školu 46 dětí. Do příštích dvou prvních tříd nastoupí s dětmi po loňském odkladu školní docházky 55 dětí.
	Speciální reedukační péči  jsme na základě metodického pokynu MŠMT ČR č.j.13 711/ 2001 - 24 poskytovali celkem 27 dětem. Sedm dyslektických asistentek pracovalo s 20 žáky 1. stupně a dvě dyslektické asistentky vedly reedukaci  7 žáků 2. stupně. V 20 případech se jednalo o jednu poruchu učení ( 13 x dysortografii a 7 x dyslexii), v 7 případech šlo o poruchy kombinované ( 5 x DSO - DSX, 2 x DSX - DSK).Po kontrole v PPP, která je u většiny dětí po 2 letech, došlo pouze v jednom případě ( 5. tř.) ke kompenzaci poruchy.  V průběhu 2. pololetí přibylo 5 žáků.
	Přehled počtu s SPU v ročnících :	3. tř.	-	4
						4. tř.	-	8
						5. tř.	-	8
						6. tř.	-	6
						7. tř.	-	1
						8. tř.	-	0
						-------------------
						celkem		27 žáků
	Rozmísťovací řízení
    	V letošním školním roce se 11 žáků 5. tříd ucházelo o přijetí do osmiletého gymnazia v Rychnově n. Kn.Po přijímacím řízením byl vybrán ke studiu 1 žák, což představuje 1,85 % z  celkového počtu žáků 5. tříd.
	Devítiletou povinnou školní docházku splnilo 73 žáků ( 39 děvčat a 34 chlapců) z devátých tříd a 1 chlapec z 7. třídy. Do příjimacího řízení tedy nastoupilo 74 žáků ( 39 děvčat
a 35 chlapců).
	V prvním kole příjimacího řízení bylo přijato 65 žáků, 5 žáků v kole druhém , 1 žák byl přijat až po odvolání v kole druhém a 3 žáci až v kole třetím.
	V tomto roce všichni žáci hlásící se na maturitní obory vykonali příjímací zkoušky.
Dvě děvčata hlásící se na SZŠ v Pardubicích byla přijata bez příjímacích zkoušek. Žáci mající zájem o učební obory byli většinou přijati bez příjímacích zkoušek, na základě vysvědčení na ZŠ .
	Díky systematické přípravě vyučujících M, Čj, cizích jazyků,  přiučování z Čj a v individuálních konzultacích v dalších předmětech výsledky našich žáků v příjímacím řízení byly u žáků vycházejících na solidních úrovni.
	Přehled škol, na které byli naši žáci přijati
   	maturitní obory	9. A	9. B	9.C	7.tř.	Celkem
	Gymnázium RK	3/2	3/1	3/2	-	9/5
	SPŠ v RK		1/-	3/1	5/2	-	9/3
	OA Kostelec n.O.	1/1	2/2	4/2	-	7/5
	SZe Š v Kostelci	1/-	-	4/4	-	5/4
	SPŠ el. Dobruška	2/-	2/-	1/-	-	5/-
	Gymnazium J.K.Tyla	-	-	1/-	-	1/-
	Sport.gymn.Ostrava	1/-	-	-	-	1/-
	SZŠ Pardubice		1/1	1/1	-	-	2/2
	SZŠ Ústí n.O.		1/1	-	-	-	1/1
	SOŠ Ústí n.O.		-	1/1	1/-	-	2/1
	SOŠ Choceň		1/1	-	-	-	1/1
	SPŠ chem. Pardubice	-	1/1	-	-	1/1 
	SŠ podnik s.r.o. Náchod	1/1	-	-	1/1
	SOŠ Stěžery		-	-	1/1	-	1/1
	SOŠ zahr. Litomyšl	-	1/1	-	-	1/1
	SOU v RK		2/1	-	2/2	-	4/3
	SOŠ Nové Město	1/1	2/-	-	-	3/1
	SOU Velké Poříčí	1/1	-	-	-	1/1
	---------------------------------------------------------------------------------------
	celkem			16/9	17/9	22/13	-	55/31

	učební obory		9.A	9.B	9.C	7.tř.	celkem
	SOU v RK		6/1	3/-	-	1/-	10/1
	SOU v Opočně	-	2/1	1/1	-	3/2
	COP Kostelec n.O.	1/-	-	-	-	1/-
	SOU.N.Město		 1/1	-	-	-	1/1
	SOU Žamberk		-	1/1	1/1	-	2/2
	SOU Velké Poříčí	1/1	-	-	-	1/1
	SOU sl. HK		1/1	-	-	-	1/1
	------------------------------------------------------------------------------
	celkem			10/4	6/2	2/2	1/-	19/8
	Do maturitních oborů nastoupí  74,32 % žáků vycházejících, do učebních oborů       25, 68 % žáků vycházejících. a do středních škol v rychnovském regionu  66, 21 % žáků.

5. Údaje o výsledcích kontrol prováděných na škole

    	Dne 26. 2. 2004 provedly pracovnice OP VZP ČR v Rychnově n.Kn. a 27. 4. 2004 zástupce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Mladá Boleslav  kontrolu plnění oznamovací povinnosti, stanovení správné výše vyměřovacích základů, správné výše pojistného a termínu jeho odvodů. Všechny kontrolované skutečnosti byly v souladu s platnými předpisy.
	Dne 24. 2. 2004 v hlavní budově a 9. 3. 2004 na pavilonu školy proběhla kontrola pracovníků Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje , územního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této kontroly bylo plnění ustanovení vyhlášky 108/ 2001 Sb školou.
	Obě budovy zatím odpovídají požadavkům stanoveným pro školy a školská zařízení. Na provoz čtyř oddělení ŠD byla udělena vyjímka § 3 odst. 7, vyhlášky č. 108/ 2001 Sb. týkající se odkladu plnění podmínek na samostatné místnosti a vybavení ŠD zřetelně odlišné od kmenových učeben.
	Zásadní opravy jsou investičně a finančně velmi náročné a jejich realizace závisí na rozhodnutí našeho zřizovatele MěÚ v Rychnově nad Kněžnou.                                                   Patří k nim :
	1) Dodělání fasády na hlavní budově.
	2) Výměna nebo nátěry oken na pavilonu školy.
	3) Vybudování potřebných odborných učeben v hlavní budově.
	4) Vybavení samostatných prostor pro práci oddělení ŠD
	5) Vybudování hygienické kabiny pro dívky dle § 59 odst. 5, vyhl. č. 137/ 1008 Sb.
	Ve dnech 3. - 5. - 14. 5. 2004 provedli pracovníci MěÚ v Rychnově nad Kněžnou rolu dle § 14 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontrole a § 9 zákona 552/ 1991 Sb. o státní kontrole zaměřenou komplexní prověrku zaměřenou
	-  na základní organizační předpisy školy
	-  na hospodaření školy, její majetek a účetnictví školy
	-  pracovněprávní oblast
	-  na hygienu a bezpečnost práce.
	Touto kontrolou nebyly zjištěny na škole nedostatky.

6. Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce

   	Úspěšnost práce vyučujících závisela na promyšlenosti organizace vyučující hodiny, promyšlenosti, způsobu kladení návodných otázek, pohotovosti učitelů při řízeném rozhovoru, při rozvoji logického myšlení a  využití problémového vyučování. Činnostní učení vytvářelo podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky, ale i  mezi žáky
navzájem, rozvíjelo smysl pro týmovou práci, vedlo žáky k přemýšlení, tvorbě vlastních otázek a rozvíjení jejich samostatnosti a samokontroly. V jednotlivých vyučovacích hodinách byla využívána funkční úvodní a průběžná motivace jednotlivých činností žáků, časté střídání vyučovacích metod, využívání soutěží, audiovizuální techniky, názoru, diferencovaného přístupu uplatňovaného v množství i obtížnosti zadávaných úkolů a individuálního přístupu k žákům. K porovnávání úrovně vědomostí žáků 2. stupně školy v matematice a českém jazyku sloužil systém kontrolních diktátů, slohových prací, čtvrtletních prací v M a laboratorních prací v přírodopisu, fyzice a chemii.
	Český jazyk poskytoval ve své literárně výchovné části nezbytné předpoklady a nástroje komunikace se skutečností, s lidmi a kulturními výtvory. Podstatným způsobem rozvíjel myšlení žáků a podmiňoval úspěšnost dětí i v dalších předmětech. Důležitou součástí hodin českého jazyka byly jazykové rozbory, cvičení pravopisná, stylizační a péče o zvukovou stavbu mluvnického projevu. Při zadávání témat slohových prací vyučující češtiny přihlíželi ke znalostem a zájmům žáků.  V literární výchově žáci pozorně vnímali literární text.Učitelé u nich  vytvářeli  trvalý zájem o hodnotnou četbu, divadlo i hodnotnou filmovou a televizní produkci. Rozšíření ročního objemu přečtených knih dětmi napomáhali vyučující a vedoucí žákovských knihoven jejich půjčováním v hodinách Čj. Učební plán Čj na 2. stupni v osmých a devátých třídách byl rozšířen na 5 hod týdně a v sedmých třídách  byl zařazen jednohodinový volitelný předmět seminář z Čj.
	V matematice se žáci učili logickému  a přesnému myšlení žáků a úsudku. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro životní praxi žáka i pro jeho další orientaci. V sedmém a devátém ročníku jsme posílili týdenní dotaci matematiky o 1 hodinu volitelného předmětu cvičení z matematiky.
	Výuka cizích jazyků probíhala i letos ve třech dvouletých vzájemně propojených etapách. V 1. etapě se tvořil úvod do cizojazyčného vzdělávání. Pozornost se soustřeďovala na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka a  zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou. Metody a formy práce byly založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Ve 4. B v Aj v rámci konverzačního minima žáci besedovali o životě v Kanadě s rodilým Kanaďanem.V 6. - 7. ročníku se rozvíjeli všechny řečové dovednosti čtení a písemné vyjadřování postupně nabývalo na významu, objevovaly se metody a formy práce vyžadující uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a samostatnou práci žáků. V 8. a 9. ročníku se vyučující soustředili na rozvoj řečových dovedností,hlavně na rozvoj čtení s porozuměním, písemné vyjadřování a způsob skupinové práce. K rozvoji konverzačních schopností žáků  přispěly zahraniční  zájezdy žáků do Londýna a Drážďan uspořádané p. uč. Stanislavou Šílovou a p. uč. Radkou Csibriovou.
	Přírodovědné vzdělávání žáků zajišťovali učitelé prvouky a přírodovědy, kteří uváděli žáky průpravným a názorným způsobem do celků živé a neživé přírody, stejně jako učitelé přírodopisu, fyziky ,chemie a seminářů F na 2.stupni školy.
	Geografické učivo se stalo základem  vlastivědy a zeměpisu na 2.stupni školy. Žáci se seznamovali s přírodovědnými, hospodářskými a sociálními podmínkami života lidí v blízkém prostředí, v regionech, na území ČR, ve světě a s hlavními údaji s politické geografie světa.
	Širokou oblast života člověka v různých společenstvích i oblastech mezilidských a sociálních vztahů a hodnot zastupovala v učebním plánu prvouka a vlastivěda na 1. stupni, na 2.stupni pak předměty dějepis a občanská výchova. Jejich součástí byly i četné besedy, výrazné  samostatné tvůrčí práce žáků a poznatky načerpané z tématických vitrin s dějepisnou tématikou v 1. a 2. patře hlavní budovy. Zatímco na 1. stupni se vyučující opírali především o zkušenosti žáků v rodině, popis blízkého prostředí, na obrazy lidí v minulosti i přítomnosti, na 2.stupni žáci získávali  již ucelený pohled do národní minulosti , do světových dějin, do fungování sociálních, občanských a státních institucí i do soustavy životních hodnot a mravních norem.
	V  rodinné výchově na 2. stupni se žáci  v návaznosti na učivo 1- stupně orientovali v základních otázkách zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života i v širších problémech mezilidských vztahů, např. v soužití s národnostními i etnickými menšinami.
	Oblast estetické výchovy byla zastoupena  hudební a výtvarná výchova. Tyto předměty otevřely prostor pro přirozený muzikální a výtvarný projev žáků, který dále vyučující kultivovali, spojovali s osvojováním příslušných dovedností a technik i elementárních poznatků z teorie hudby a výtvarného umění. S výsledky práce žáků ve Vv se rodičovská veřejnost a žáci školy seznamovali prostřednictvím  výzdoby chodeb obou budov a tříd na pavilonu. Kvalita poznatků získaných v hudební výchově byla posilována častou návštěvou
hudebních vystoupení v době školní a mimoškolní. P. uč. Radka Polívková pro vyučující Hv z jiných školách předvedla ukázkovou hodinu.
	V praktických činnostech si žáci osvojovali praktické dovednosti, pracovní postupy a techniky, seznamovali se s různými technologiemi, rozvíjeli specifické tvořivé schopnosti, byl v nich posilován zájem o různé profese.
	V tělesné výchově jsme poskytovali žákům prostor k osvojování nových pohybových dovedností, zvláště v míčových hrách, atletice a gymnastice, k ovládání a využívání různých sportovních činností , návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života. K posílení atletické výkonnosti zájemců z řad žáků přispěl atletický kroužek vedený panem učitelem Paštikou. Do tajů šachové hry pronikali žáci 1. stupně vedeni p. uč. R. Csibriovou. Své schopnosti měli naši žáci možnost porovnávat svou výkonnost s žáky jiných škol v soutěžích  regionálních i krajských. Jsem rád, že toto porovnání pro ně dopadlo velmi příznivě.
	I v letošním roce byla hojně využívána počítačová učebna žáky  v Pr Č v 7. a 8. ročníku,  v dopravní výchově a ve volitelném předmětu Seminář z F.  V letošním školním roce z prostředků SIPVZ určených na nákup literatury byly zakoupeny knihy, které slouží jako materiál ke školením "Z" a jako knihovna odborné literatury pro učitele. Z dotace na nákup evaluovaného software byly nakoupeny výukové programy pro žáky 1. i 2. stupně. V provozu jsou aktualizované oficiální stránky školy s informacemi o škole pro rodiče a veřejnost, jejich návštěvnost se zvyšuje. Učebna byla pronajímána k výuce práce s počítači a využita ke školení učitelů v rámci SIPVZ. Ve školním roce bylo v počítačové učebně proškoleno 71 učitelů základních škol a školských zařízení, 15 našich učitelů prošlo ověřením znalostí na úrovni Z. Ke školení práce s počítačem si během školního roku pronajalo naší učebnu PGC Hradec Králové - pracoviště Rychnov nad Kněžnou na 44 hodin , v nichž bylo vyškoleno několik desítek osob.
	Zvýšením finančních prostředků pro zlepšení materiálního vybavení ŠD se podařilo zakoupit několik her do třech oddělení, materiál pro výtvarné činnosti. Sponzorsky vypomohla i firma ARTA, která dětem zakoupila voskovky.Vlastní prostor herny je využíván všemi odděleními ŠD. V době nepříznivého počasí a mrazivých dnů bylo využíváno i tělocvičny. sti. Během roku vychovatelky ŠD uspořádaly několik výstavek dětských prácí, které se konaly v době rodičovských schůzek, aby je mohlo shlédnout co nejvíce rodičů. Praxi letos absolvovaly dvě studentky PgŠ Litomyšl, které napomohly při organizačně složitějších akcích v závěru školního roku. (Atletický čtyřboj, odpolední hru s brannými prvky u koupaliště).Ke zpestření
práce ve ŠD přispěla i nová keramická pec.    V letošním školním roce byla velmi dobrá spolupráce jak s rodiči, tak i třídními učitelkami.
	 
Úroveň školní práce se mimo jiné odráží i v klasifikaci chování a prospěchu našich žáků.
	1. pololetí - klasifikace chování
	Za přestupky proti vnitřnímu řádu školy jsme kázeňsky postihli 58 žáků školy.
	Napomenutí třídního učitele bylo uplatněno 49 x především za neplnění školních povinností a drobnou nekázeň při vyučování i o přestávkách,.důtka třídního učitele  22 x především za opakovanou nekázeň nebo neplnění školních povinností a důtka ředitele školy a 8 x za závažné neplnění školních povinností a nekázeň.
	2. stupněm z chování byli klasifikováni 4 žáci za neomluvené hodiny, velkou nekázeň a neplnění školních povinností, 3. stupněm z chování  1 žák za hrubé a soustavné porušování pravidel chování vnitřního řádu školy.
	Za vzorné plnění školních povinností a za úspěšnou reprezentaci školy v naukových, estetických a sportovních soutěžích bylo 64 žáků oceněno pochvalou.
	1. pololetí - klasifikace prospěchu
	1. stupeň:	výborné	128 žáků	45,88 %
			chvalitebné	  98 žáků	35,13 %	
			dobré		  42 žáků	 15,05  %
			dostatečné	  11 žáků	  3,94 %

	2. stupeň:	vyznamenání	 98 žáků	30,25 %
			chvalitebné	 23 žáků	  7,1 %
			1 x 3		 22 žáků	  6,79 %
			dobré		 86 žáků	26,54 %
			1 x 4		 23 žáků	  7,1 %
			dostatečné	 63 žáků          19,44 %
			nedostatečné	  9 žáků	  2,78 %
	Uvolnění z vyučování:		z Tv		7 žáků
	Hodnocení prospěchu s úlevami : z Tv	19 žáků
			"	s tolerancí: z Čj	22 žáků
			"	s tolerancí z Aj		14 žáků
			"	s tolerancí z M		  4 žáci
				s tolerancí z Nj	  2 žáci
	
	Hodnocení chování a prospěchu za 2.pololetí :
	1.stupeň	výborné	115 žáků	40,49 %
			chvalitebné	106	"	37,32 %
			dobré		  46	"	16,2 %
			dostatečné	  13	"	  4,58 %
			nedostatečné	    4	"	 1,41 %

	2.stupeň	vyznamenání	  88	"	27,24 %
			chvalitebné	  10	"	  3,1 %
			1xdobrá	  42	"	13,00 %
			dobré		  83	"	25,7 %
			1x dostatečná	  20	"	6,19 %
			dostatečné	  76	"	23, 53 %
			OZ		    4	"	  1, 24 %
			nedostatečné	    -	žák
	V průběhu 2. pololetí školního roku byla třídními učiteli za vzorné plnění školních povinností a reprezentaci školy dána pochvala 101 žákům. 
	Za přestupky proti vnitřnímu řádu školy bylo postihnuto 66 žáků.
Napomenutí třídního učitele bylo uděleno za drobnou nekázeň 46 x, třídní důtka za opakovanou nekázeń a nepořádnost 12 x, ředitelská důtka za  velkou nekázeň a nepořádnost 13x. Za neomluvené hodiny a  za hrubou nekázeň  obdrželi na vysvědčení 2. stupeň z chování
dva žáci.
	uvolnění z Tv				12 žáků
	uvolnění ze  SH			 1 žákyně
	hodnocení z Tv s úlevami		16 žáků
	hodnocení z tolerancí z Čj		25 žáků
	hodnocení z tolerancí z M		 7 žáků
	hodnocení z tolerancí z Aj		12 žáků

	K vytvoření podmínek pro získání těchto velmi solidních výsledků výchovně - vzdělávacího procesu přispěla i spolupráce  rodičů žáků s pedagogickým sborem školy  Uspořádli jsme čtyři konzultace rodičů s vyučujícími jejich dětí ,pravidelné
informace o chování a prospěchu žáků v žákovských knížkách,písemná upozornění o horšícím se chování a prospěchu žáků po pedagogických radách a pozvání rodičů vyučujícími k osobnímu jednání ve škole. 

Příloha č.1 Zásadní opravy a investice ve školním roce 2003 - 2004
   	Montáž žaluzií v pavilonu						24 000 Kč
	Tiskárna k PC - účtárna						  6 700 Kč
	Vybavení pro Tv							17 000 Kč
	Oprava osvětlení							  7 000 Kč
	Vysavače								33 000 Kč
	Tiskárna k PC - pavilon						  8 600 Kč
	Počítač do pavilonu 2 ks						38 000 Kč
	Televizory, videa - třídy pavilonu					48 000 Kč
	Stůl do učebny č. 31							11 400 Kč
	Stůl demonstrační do uč. chemie					18 000 Kč
	Trezor									  6 000 Kč
	Chladnička								  7 550 Kč
	Žaluzie na hlavní budově					          119 000 Kč
	Podlahové práce - výměna PVC					46 000 Kč
	Montáž zásuvek a zářivek						26 700 Kč
	Pianino								28 800 Kč
	Tabule									14 700 Kč
	Nábytek do sboroven							81 900 Kč
	Keramická pec - pavilon						39 900 Kč
	Čalounění sedačky							15 500 Kč
	Oprava příjímače internetu						 7 100 Kč
	Židle do sboroven							46 000 Kč
	Školní zvonění - rekonstrukce					10 000 Kč
	
  	Příloha č.2 - přehled kulturních akcí, výstav, vycházek a besed, jichž se žáci pod vedením svých učitelů účastnili:

  	Žáci 1.A a 2. tříd  navštívili městskou knihovnu, žáci 4. tříd besedovali s protidrogovou koordinátorkou paní Dagmar Serbouskovou na téma duševní zdraví, ve třídě 5. A proběhla v lednu beseda na téma " Toulky přírodou ". 
	Děti 1. B třídy během školního roku navštívily v rámci hodin Pč a Prv květinářství, zvěřinec cirkusu Berousek a zúčastnily se exkurze do zámečnické dílny a truhlářství. Děti 2. B navštívily rychnovský zámek, žáci 4. B se zúčastnili v rámci školního výletu exkurze do střediska experimentální archeologie ( středověk) v Uhřínově. Pro žáky 5. tříd připravili jejich vyučující exkurzi do hradecké hvězdárny.
	Děti ze 2. a 3. tříd si prohlédly výstavu akvarijních rybiček, v předvánoční době všechny třídy 1. stupně navštívily Společenské centrum, kde se konala výstava betlémů, během celého školního roku průběžně navštěvovaly výstavy konané v PgC a Orlické galerii v Rychnově n. Kn:
	- výstava dřevěných loutek - 2. třídy, 3. třídy, 4. A a 5. třídy
	- výstava prací ZŠ Mozaika - 4. , 3. a 1. třídy
	- výstava uměleckého kováře Přemysla Omrta - 4. B třída
	- výstava Děti, pojďte si hrát - 4. B
	Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily zajímavé přírodovědné výstavy v tělocvičně školy na téma Fauna orientované na vodní prostředí. Děti 4. B a C přispěly svými výrobky na velikonoční výstavu, která se konala v Orlickém muzeu
	Děti 4. A a 5. A byly pozvány na divadelní představení žáků 5. tříd ZŠ Javornická " Lotrando a Zubejda ", 5. třídy, kde shlédly divadelní představení  Žáci 1. st.  žáci navštívili divadlo " Jak ožívá moc", které si připravily děti dramatického kroužku ZUŠ.
	V září na pavilonu proběhl již tradiční sběr kaštanů a žaludů, v říjnu sběr starého papíru. 25. 12 se konal " Den otevřených dveří ", 5. 12. do všech tříd zavítal Mikuláš s čerty, 1. června byl ve spolupráci s ODDM pořádán Den dětí. Děti 5. B si připravily vánoční besídku, kterou předvedly nejprve rodičům, v lednu pak všem třídám 1. stupně a na konci roku připravili žáci 4. C pro rodiče pěkné vystoupení.
	V 1. pol. konaly pedagogickou praxi 2 studentky PF v Hradci Králové ve třídách 4.C
a 5.B, a u p. uč. Josefa Paštiky v Tv student PF v Hradci Králové Michal Hrouda.
	Žáci 1.stupně navštívili filmové představení " Tony, tobě přeskočilo",divadelní představení " Krakonošův klobouk", výchovný koncert " Naše písničky", filmové představení
" Doba ledová", divadelní představení divadla Drak " Andílci", taneční revui tanečního kroužku při ZŠ Rokytnice v O.h. " Čarodějnický rej " a filmové představení " Hledá se Nemo".
	Žáci 7. až  9.tříd shlédli filmová představení "Rychnovské osmičky", žáci 6. a 7. tříd navštívili v rámci Orlicko- kladského varhanního festivalu varhanní koncert pof. Novenka. Osmé a deváté třídy  v rámci přehlídky " Filmový smích " shlédly filmové představení " Hledám holubí dům". Žáci 2. stupně se zúčastnili charitativního koncertu"Dimenze tour 2003 - 2004 ",před vánočními prázdninami shlédli filmové představení "Doba Ledová" a v závěru školního roku film " Kopretina pro zámeckou paní".
	Velký význam pro posílení estetické úrovně našich dětí měly dobrovolné akce pro zájemce z řad žáků, především žáků navštěvujících volitelný předmět sborový zpěv paní učitelky Radky Polívkové:
	Varhanní koncert s trubkou						23. 9.
	Koncert studentů JAMU v ZUŠ v RK				23. 3. 	
	Jarní koncert maličkých RDS						7. 4.
	Přednáška " Tibet očima Petra Lukeše "				19. 4.
	Dny ZUŠ v RK - Vernisáž prací výtvarného oboru			7. 6
			    Slavnostní koncert k " Roku české hudby "	8. 6.
			Absolventský koncert na zámku			9. 6.
			Závěrečný koncert žáků ZUŠ v Pelclově divadle	10.6.
			Koncert Sarabandy v Synagoze			14. 6.
			Koncert rodin v Pelclově divadle			15. 6.
			Koncert RDS v Pelclově divadle			16. 6.
			Divadelní proměny v ZUŠ				17. 6.
			Závěrečné vystoupení tanečního sboru v Pelclově divadle 18.6.			Žáci 2. stupně navštívili výstavu betlému ve Společenském centru, na zámku výstavu " Rostliny v hudbě "a " Loutky", v PgC v Rychnově výstavu " Český rok ve fotografii". Žáci 7.CD a osmých tříd v rámci hodin zeměpisu shlédli v Muzeu Orlických hor výstavu " Staré mapy ", žáci 6. tříd v rámci Vv navštívili v PgC výstavu olejomaleb spojenou s přednáškou
a žáci šestých tříd v Častolovicích výstavu " Ovoce, zelenina - Radost, krása,užitek ".
	Děvčata z 9. B navštívila děti ve Speciální škole v Rychnově, kde se seznámila s prací s mentálně postiženými dětmi. V říjnu 9. třídy besedovali na ÚP v Rychnově nad Kněžnou s p. Martincovou o volbě povolání a na burze SŠ v hale SPŠ se seznámili s nabídkou pro příjímací řízení. V listopadu PPP v Rychnově  zaddala 52 zájemcům 9. tříd psychologické testy ke zjiš-
tění struktury intelektu, s výsledky se seznámili jejich rodiče .V rámci Rv proběhly v 9. třídách besedy s kosmetičkou, s pracovníky Kontaktního centra KAM o prevenci alkoholických a nealkoholických drog, 8.a 9. tříd beseda s mluvčí české policie o práci policie a pracovníky Kontaktního centra KAM o šikaně, gemblerstní a sektách, v 7. třídách o sexuální výchově.
	Žáci 8. tříd besedovali se členy Dětského parlamentu v Rychnově nad Kněžnou.
	K rozšíření poznatků žáků přispěly i pořádané exkurze:
			- Př 9. C	návštěva  lomu v Mastech				
			- Sem.z F	návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
					návštěva ruční papírny Velké Losiny
			 - 6. třídy         návštěva pevnosti v Josefově
			 - 9. třídy	návštěva hvězdárny v Hradci Králové
	Pro zájemce z řad žáků 2. stupně uspořádali p. uč. Jehlička a paní uč. Beránková několik zájezdů do Pardubic na extraligu v ledním hokeji. 
	V závěru školního roku se aktivně zapojily do akce " Kapka "pořádanou Nadací pro transplantaci kostní dřeně naši žáci Sebastián Ehl, Elza Ryšková, Kristýna Šimůnková a Monika Vrbová ,za což jim patří náš dík.

Příloha č. 3 - Úspěchy našich žáků v naukových, estetických a sportovních soutěžích

Krajská kola :
1. místo	Fleischman Aleš	atletika		vrh koulí		starší žactvo

2. místo	Michaličková Pavlína	    "		běh na 100 m př.		"
		Musilová Martina	    "		skok do dálky			"
		Fleischman Aleš	    "		hod oštěpem			"

3. místo	Schod Pavel		    "		běh na 100 m př		"

4. místo	Veselý Jan		konverzační soutěž v Aj
		nejmladší žactvo	šachy

Regionální kola :
1. místa	žáci 5. tříd		atletický čtyřboj
		Veselý Jan		konverzační soutěž v Aj
		Roleček Jakub		matematická olympiáda 8. třídy
		starší žákyně		košíková
		starší žákyně		olympijský atletický čtyřboj
		Novák Jan		přebor ml. žactva v atletice	běh na 60 m př.
						"			skok vysoký
		Michaličková Pavlína		"			běh na 60 m př.
		Šrámková Klára		"			skok vysoký
		smíšené družstvo staršího žactva Pohár starosty Města Solnice

2. místo	starší žáci		okresní přebor družstev staršího žactva v atletice
		starší žákyně					"
		starší žáci		olympiský atletický čtyřboj
		mladší žáci			"
		starší žáci		Coca Cola Cap v kopané
		mladší žáci		halová kopaná
		Petráková Kateřina	atletický trojboj 4. tříd
		Novák Jan		přebor ml. žactva v atletice	ve skoku dalekém
		Šrámková Klára		"			v běhu na 60 m př.

3. místo	starší žáci v košíkové	starší žáci	košíková
		Bystrický Filip		v atletickém trojboji 5. tříd
		Chmelař Robert	přebor ml. žáctva v atletice	skok vysoký
		Šrámková Klára		"			běh na 150 m
		Michaličková Pavlína		"			ve skoku vysokém
						"			ve skoku dalekém
		nejmladší žactvo	šachy

Čestná uznání Luščáková Jolana	soutěž v recitaci
		Kos Damian			"

4. místo	žáci 3 - 5. tříd		atletický čtyřboj
		Vaňková Radka	přebor ml. žactva v atletice	hod míčkem
		Píč David			"			skok vysoký
		Doleček David			"			v běhu na 150 m

6. místo	Nucová Renata	MO 9. tříd

7. místo	Vyčítal Leoš		MO 9. tříd

8.místo		Pátek Lukáš		FO 8. tříd

9.místo		Trejtnar Pavel		FO 8. tříd	

Uspořádání školních kol :
	Soutěž ve Vv, čtení, matematice a soutěže sportovní         žáci 2. tříd
	Soutěž ve zpěvu a hře na hudební nástroj " Třídní slavík "  4. C
	Matematická olympiáda v 7., 8.,a 9.tř.
	BiO kat. C a D						
	Fyzikální olympiáda			8. a 9. tř.	
	Dopravní soutěž zákl.kola 		6. tř.		
			"			7. - 9. tř.				 		            postupové kolo			5. - 6.tř.	 
	Dějepisná olympiáda			9. tř.		  
	Olympiáda v Čj			9. tř.		  
	Pythagoriáda				7.tř.		  
	Olympiáda v Ov			ve všech třídách 2. stupně
	Poznávání rostlin					
	Konverzační soutěž v Aj		žáci 8. a 9. tříd			
	Recitační soutěž			žáci 2. stupně				
	Konverzační soutěž v Nj		žáci 8. a 9. tříd
	Zahrádkářká soutěž			žáci 2. stupně						
 	Příloha č. 4 - DVPP

p. uč. Beránková Jana
	Seminář " Nové směry v biologických oborech"				Pgc HK
	Seminář "Prevence neg. pat. jevů"						Pgc RK
	Seminář " Od přírody k welfare"						Pgc RK
	Seminář "Zázraky genetiky"							Pgc RK
	Seminář " Já kouřit nebudu a vím proč "					Pgc RK
	Seminář " Hlasová výchova pro ped."						Pgc RK
	Školení " Informační gramotnost" Z						škola

p. uč. Brandejsová Naděžda
	Seminář "Jak učit a naučit sl. úlohám						Pgc RK
	Seminář " Hravé činnosti na 1. st. ZŠ"					Pgc RK
	Seminář "Batika"								Pgc RK
	Seminář "Prvky lidové tvořivosti ve Vv a Prč"				Pgc RK

p. uč. Brandejsová Stanislava
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola

p. uč. Csibriová Radka
	Seminář "Zdokonalujeme se v Nj"						Pgc HK
	Seminář " Jak pracovat s gramatikou v Nj"					Pgc RK
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola

p. uč. Čermáková Helena
	Seminář "Vv v hudbě"								Pgc RK
	Seminář " Hravé činnosti na 1.st. ZŠ"						Pgc RK
	Seminář " Tresty a odměny soc. a cit. vydírání dětí"				Pgc RK
	Školení " Informační gramostnost " skupiny Z				škola

p. uč. Červinková Miroslava
	Seminář " Signály poruch učení, prevence a včasná diagnostika"		Pgc RK
	Seminář " Hudba a Vv"							Pgc RK
	Seminář " Speciální rozcvičky"						Pgc RK
	Seminář " Prvky lid. tvořivosti ve Vv a Prč"					Pgc RK

p. uč. Čtvrtečka Pavel 
	Seminář pro lektory " Informační granostnosti" skupiny P			HK
	Seminář " Oblast BOZP"							Pgc RK
	Seminář " "Může být F zajímavá ?"						Pgc RK

p.uč. Dernerová Marie
	Seminář " Hravé činnosti na 1. st. ZŠ"					PgC RK

p. uč. Frýzková Ivana
	Seminář " Píšeme správně velká písmena ?"					Pgc RK

ř. š. p. Hamáček Václav
	Seminář " Oblast BOZP "							Pgc RK
	Seminář " Odměňování ve školství "						HK
	Seminář " Novelizace zákoníku práce "					Praha
	Seminář " Odměňování ve školství "						HK

p. uč. Jarolímková Jitka "
	Seminář " Aktivní učení v M"							Pgc HK
	Seminář " Zeměpis na ZŠ"							Pgc RK

p. uč. Ježek Robert
	Seminář " Tresty a odměny soc. a cit.vydírání dětí"				Pgc RK


p. uč. Ježková Marcela
	Kurz AJ pro začátečníky a pokročilé						Pgc RK

p. uč. Kačírková Jaroslava
	Seminář " Prvky lidové tvořivosti ve VV a Prč				Pgc RK 

p. uč. Kopecká Hana
	Metodicko- didaktický seminář v AJ						Pgc RK

p. uč. Koplíková Milostava
	Školení " Informační gramotnost" Z						škola

p. v. Krejčíková Jana
	Seminář " Tv ve ŠD"								Pgc RK
	Školení "Informační gramotnost " Z						škola

p. uč. Krejčířová Barbora
	Seminář v Aj									PgC HK

p. uč. Krejzová Ilona
	Seminář " Rozvoj grafomotoriky"						Pgc RK

ved. v. p. Marvanová Nataša
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola
	Seminář " Tv v ŠD "								Pgc RK

p. uč. Mullerová Radka
	Seminář " Hravé činnosti na 1. st. ZŠ"					Pgc RK

p. uč. Romana Navrátilová
	Seminář " Prostorová tvorba"							Pgc HK
	Seminář " Výtvarné techniky v praxi "					Pgc HK
	Soubor seminářů " Literatura pro děti"					Pgc RK
	Magisterské studium  Čj na PF Olomouc - 3. rok

z. ř. p. Petr Luděk
	Seminář k odměňování ve školství						HK
	Seminář k metodickému dopisu MŠMT o odměňování ve školství		HK
	Seminář k novele ZP								Praha
	Seminář " Oblast BOZP"							Pgc RK
	Seminář k přípravě na konkurz na místo ředitele				Praha
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola
	Softvare pro školy								Brno
	Seminář a výstava Schola Nova						Praha

p. uč. Pokorná Radka
	Seminář " Hravé činnosti na 1. st. ZŠ"					Pgc RK
	Seminář "Batika"								Pgc RK

p. uč. Polívková Radka
	Seminář " Literatura pro děti "						Pgc RK
	Seminář " Dva možné způsoby interpretace lit. díla				Pgc RK
	Seminář " jak na básničku ?"							Pgc RK
	Seminář " Jak na češtinu"							Pgc RK
	Seminář " Hudba a Vv"							Pgc RK
	Seminář " Rytmy zimy"							Pgc RK
	Seminář " Píšeme správně velká písmena"					Pgc RK
	Školení " Informační gramotnost"						škola

z. ř. p. Sedliská Květa
	Seminář " Hravé činnosti na 1. st. ZŠ"					Pgc RK
	Seminář " Oblast BOZP"							Pgc RK
	Seminář " Prvky lid. tvořivosti ve VV a Prč"					Pgc RK

p. uč. Šílová Stanislava
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola

p. uč. Šrámková Libuše
	Exkurze " Recyklace odpadu " 						Pgc RK
	Seminář " Matematika pro každého"						Pgc RK
	Seminář " Práce s toxickými látkami"						Pgc RK
	Seminář "Aktivizující  metody výuky CH"					Pgc RK

p. uč.a p. v. Štěpánová Zdena
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola

p. v. Talavašková Dagmar
	Kurz Aj pro zač. a mírně pokročilé						Pgc RK
	Školení " Informační gramotnost" Z						škola

p. uč. Vítková Ivana
	Školení " Informační gramotnost" Z						škola

p. uč. Vrbová Tatjana
	Seminář " Výtvarný víkend "							Pgc RK
	Seminář " Rozvoj grafomotoriky rytm.cv."					Pgc RK
	Seminář " Hravé činnosti na +.st. ZŠ"						Pgc RK
	Seminář " Tvorba WWW stránek"						Pgc RK
	Školení " Informační gramotnost " Z						škola

vých. por. p. Vyskočilová Dana
	Seminář " Prevence neg. pat. jevů " 						Pgc RK

	P. uč. H. Čermáková, p.uč. T. Vrbová a p. uč. B. Krejčířová absolvovaly lektorská školení pro I. , II. a III. vzdělávací cyklus TŠ ( zahrnuje celý 1. stupeň), každý v rozsahu 140 hodin. V průběhu školního roku jezdily na víkendová setkání do Chocně, kde se podílely na přípravě Modelového vzdělávacího programu, učebnic, učebních pomůcek a dalších materiálů pro činnostní učení, např. letos vydané "Malé didaktiky činnostního učení ".
	P. uč. T. Vrbová na ZŠ Habrmanova v Hradci Králové vede II. vzdělávací cyklus , kterého se účastní 13 učitelek 1. st. ZŠ
	V prvním prázdninovém víkendu se jmenované paní učitelky účastní pavidelného setkání lektorů činnostního učení v Rudě nad Moravou.
	Obsahem letošního setkání bude :
	-Obchodování ve 2. a 3. ročníku - náměty + premiera nového filmu
	-Ćítanka pro 5. ročník
	-Mezipředmětové vztahy v 1. -3. ročníku - dodatek k Modelovému ŚVP Tvořivá škola
	-Pozitivní hodnocení
	-Vzájemná výměna zkušeností z lektorské práce a zkušeností s činnostním učením.

V Rychnově nad Kněžnou 24. 6. 2004


	
Mgr Petr Jarolímek v. r.                                  Václav Hamáček v. r.
------------------------------------------          -----------------------------------------
předseda rady školy				ředitel školy	

