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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 
 
Adresa:  Oudoleň 123, 582 24 
Právnická forma: příspěvková organizace 
IČO: 70 997 845 
IZO: 102 109 206 
Identifikátor školy: 600 086 836 
Vedení školy: ředitel – Mgr. Dagmar Losenická 
 
Kontakt: .telefon: 569 642 201 
                e-mail: losenicka.zsoudolen@seznam.cz 
                  
 
1.2 Zřizovatel 
Název: Obec Oudoleň 

Adresa: Oudoleň 121, 582 24 

Kontakty:  telefon: 569 642 201 

                 e-mail: obec.oudolen@iol.cz 

                 www.oudolen.cz 

1.3 Součásti školy 

Základní škola  IZO 102 109 206  

Školní družina  IZO 117 000 566 

Mateřská škola IZO 107 580 314 

Školní jídelna – výdejna IZO 170 100 928 

Školní jídelna – vývařovna IZO 102 766 827 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Kapacita 

Základní škola 2 19 30 

Školní družina 1 18 15 

Mateřská škola 1 16 25 

Školní jídelna - výdejna x x 60 

Školní jídelna- vývařovna x x 60 
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Komentář: 

     Základní škola je malotřídní se dvěma třídami pro první až pátý postupný ročník.  

     Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 19 žáků, 1. třídu (1. až 3. ročník) 10 žáků,  

2. třídu (4. a 5. ročník) 9 žáků. V září nastoupilo do školy 18 žáků, v průběhu školního roku se 

dva žáci přistěhovali a jeden z nich se po krátké době opět odstěhoval.  

     Školní družina měla v loňském roce čtyři zájmové kroužky. Navštěvovalo ji celkem18 

žáků, z toho 3 žáci ze ZŠ Havlíčkova Borová. Protože kroužky měly různé zaměření (hra na 

zobcovou flétnu, anglický jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova), nikdy nebylo ve družině 

najednou všech 18 žáků.  Škola na provoz družiny čerpala ze státního rozpočtu  finance pouze 

na maximální počet 15 žáků. 

 

1.5 Materiálně-technické vybavení školy 

     Vybavení pomůckami odpovídá možnostem školy, která se vzhledem k nízkému počtu 

žáků potýká s nedostatečným množstvím finančních prostředků. Škola má čtyři počítače  

a výukové programy pro žáky. 

     V tomto školním roce byla  jedna z učeben vybavena novými výškově stavitelnými 

lavicemi a židlemi. V obou učebnách byla položena nová podlahová krytina.  

     Prostornou chodbu využívají žáci k relaxaci o přestávkách, k tomu slouží koše pro míčové 

hry, pingpongový stůl, žíněnky, lavička a švédská bedna. 

     Velkým nedostatkem je chybějící tělocvična. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje  na 

školní zahradě, na hřišti, případně v sále místního kulturního domu. 

     Hygienické vybavení školy odpovídá předpisům. 

 

1.6 Školská rada 

Datum zřízení: leden 2006 

Počet členů: 3 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávání probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola - čj. 16847/96 – Z. 
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3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet celkem Učitelů Vychovatelek ŠD Učitelek MŠ Nepedagogických pracovníků 

7 2 1 1 3 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pracovník Funkce Úvazek Počet roků praxe Stupeň vzdělání Aprobace 

1. ředitelka 1,0 18 VŠ Č - D 

2. učitelka 1,0 18 SŠ -- 

3. učitelka MŠ 1,0 30 SŠ -- 

4. vychovatelka ŠD 1,0 15 SŠ -- 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Základní škola 41% Základní škola 0% 

Školní družina 100% - - 

Mateřská škola 100% - - 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Věk Od 35 let do 45 let Od 45 let do 55 let Nad 55 let 

Počet pracovníků 1 2 1 

 

3.5 Údaje o pracovnících školy 

 V Základní škole a Mateřské škole Oudoleň pracovali v tomto školním roce čtyři 

pedagogičtí pracovníci: dvě učitelky základní školy, jedna vychovatelka školní družiny           

a jedna učitelka mateřské školy. Vychovatelka školní družiny zároveň vyučovala v základní 

škole tělesnou výchovu, hudební výchovu a pracovní činnosti a na částečný úvazek byla 

zaměstnána v mateřské škole. Ranní dohlídávání dětí v mateřské škole zajišťovala školnice. 
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Učitelé 

1. ředitelka školy, kvalifikovaná učitelka, praxe 18 let, třídní učitelka v 1. třídě 

2. nekvalifikovaná učitelka, praxe 18 let, třídní učitelka ve 2. třídě 

3. nekvalifikovaná učitelka, praxe 11 let, učitelka hudební a tělesné výchovy  

      a pracovních činností 

 

    Vychovatelky školní družiny 

1. kvalifikovaná vychovatelka, praxe 15 let 

 

    Učitelky mateřské školy 

1. kvalifikovaná učitelka MŠ, praxe 30 let, 

2. kvalifikovaná učitelka, praxe 15 let, v MŠ na zkrácený úvazek 

 

     Provozní zaměstnanci 

1. vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice 

2. kuchařka 

3. školnice, na částečný úvazek zaměstnaná jako nekvalifikovaná učitelka na dohlídávání 

dětí 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

     Ve školním roce 2006/2007 bylo k nástupu do 1. ročníku zapsáno 6 žáků, z toho jeden žák  

s odkladem školní docházky. 

    

 4.2 Výsledky přijímacího řízení 

     Žádný žák nepokračuje po 5. ročníku ve studiu na víceletém gymnáziu. Sedm žáků přešlo 

do šestého ročníku Základní školy a Mateřské školy v Havlíčkově Borové. Vzhledem k tomu, 

že  ve školním roce 2006/2007 je škola jednotřídní pro 1. – 3. ročník, jeden žák ze třetího 

ročníku a dva žáci ze čtvrtého ročníku přestoupili rovněž do Havlíčkovy Borové.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Prospěch 

žáků 

   

Ročník Počet      Prospělo Neprospělo 

1. 6 6 0 

2. 3 3 0 

3. 1 1 0 

4. 2 2 0 

5. 7 7 0 

CELKEM 19 19 0 

 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili tesů  Cermat - prověřování znalostí a dovedností v českém 

jazyce, v matematice a ve společenskovědním přehledu.. Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do 

prověřování znalostí v matematickém Klokánkovi. 

     Všichni žáci byli v prvním i ve druhém pololetí klasifikováni prvním stupněm z chování, 

nebyl řešen žádný závažnější kázeňský přestupek. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

     Žáci zameškali ve školním roce celkem 1 333 vyučovacích hodin, to je v průměru 74  na 

jednoho žáka. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluvené. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

     Ve škole nebyli ve školním roce 2006/2007 žáci, jejichž poruchy učení by vyžadovaly 

integraci. 

. 

5.4 Nepovinné předměty a zájmové útvary: 

     Vyučovalo se nepovinnému předmětu Náboženství, výuky se účastnilo 5 žáků ze Základní 

školy a Mateřské školy Oudoleň a 2 žáci ze Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova 

Borová. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ředitelka  -    bakalářské studium PF UK Praha Školský management 

- semináře k přípravě ŠVP pro malotřídní školy Jihlava 

- letní škola Tvořivé školy: Matematika v 1. a 2. ročníku 

- kurz anglického jazyka Meja 

- kurz SIPVZ – úprava textů 

- seminář: Hospitace v ZŠ  

- seminář: Zákoník práce 

Učitelka  ZŠ  - seminář: Český jazyk na 1. stupni ZŠ 

Učitelka MŠ  - seminář: Klíčové kompetence v MŠ 

                      - seminář: ŠVP v MŠ 

Vychovatelka ŠD  

                 -     bakalářské studium Učitelství pro MŠ, Univerzita Hradec Králové 

- kurz  SIPVZ – P0 

- seminář: Výchovné projekty v MŠ 

- seminář: Hudební nadílka 

- seminář: Hudební dílna   

- seminář: ŠVP v MŠ 

 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

1. Návštěva  divadelního představení S loutkami ke hvězdám v Junioru v Chotěboři 

(7. 9.) 

2. Exkurze do pekárny v Havlíčkově Brodě (21. 9. odpoledne)  

3. Návštěva místní knihovny (9. 10.) 

4. Divadelní představení Nová dobrodružství veverky Zrzečky - Divadélko bratří 

Čapků ( pro MŠ a ZŠ, 10.10. ve škole) 

5. Vystoupení žáků a výstava fotografií k 15. výročí znovuotevření školy  

       ( 25. 10. odpoledne ve škole) 

6. Představení divadla Šeherezáda S čerty nejsou žerty 
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     (6. 11., pro MŠ a ZŠ, ve škole) 

7. Beseda k BESIP (27. 11. ve škole) 

8. Mikuláš - program z diecéze v Hradci Králové (29. 11.) 

9. Návštěva divadelního představení Betlémská hvězda  Horácké divadlo Jihlava 

     ( 29. 11. odpoledne – pro rodiče a děti) 

10. Divadelní představení Šíleně smutná princezna  - Horácké divadlo Jihlava 

     ( 22. 1. dopolední představení pro žáky) 

11. Návštěva Národního muzea v Praze - výstava Za lovci mamutů 

      ( 7.3. jarní prázdniny, pro rodiče a děti) 

12. Exkurze na kozí farmu v Příjemkách (29. 3., ZŠ a MŠ) 

13. Beseda s příslušníky Policie ČR (30. 3., ZŠ a MŠ) 

14. Velikonoční výstava ve škole (8. 4.) 

15. Čarodějnická škola (31.4., ZŠ a MŠ) 

16. Den matek - divadelní představení Strašidla pro veřejnost (15.5.) 

17. Návštěva KINEMATOVLAKU v Chotěboři (10.5., 1.- 3. ročník, MŠ) 

18. Návštěva na stanici Policie ČR v Chotěboři (25.5., ZŠ a MŠ) 

19. Den dětí v Havlíčkově Borové - program připravila ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 

     (1. 6., ZŠ a MŠ) 

20. Školní výlet: Lipnice - program skupiny Faber, Záchranná stanice pro zvířata 

Pavlov (4. 6. ) 

21. Sportovní dopoledne se ZŠ a MŠ Uhelná Příbram (6. 6., repríza  představení 

Strašidla pro žáky z Havlíčkovy Borové a Uhelné Příbrami, přátelský turnaj ve 

vybíjené se žáky s Uhelné Příbrami) 

22. Repríza divadelního představení Strašidla pro ZŠ Nová Ves (4. 6.) 

23. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové (sobota 19. 5, pro rodiče s dětmi MŠ a ZŠ) 

24. Beseda s dívkou z Keni o Africe (18. 6., ZŠ a MŠ) 

25. Repríza divadelního představení Strašidla pro žáky MŠ Krucemburk (18. 6.) 
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26. Přespávání ve škole (25. 6.) 

 
7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

1. Okrsková soutěž v recitaci ( žáci 5. ročníku, 20. 2.) 

2.   Lehkoatletické závody v Chotěboři (žáci 5. ročníku, 24. 5.) – zúčastnili se tři žáci, 

      dva obsadili 1. místa. 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

     Ve školním roce 2006/2007 byla v ZŠ a MŠ Oudoleň provedena kontrola ČŠI se 

zaměřením na výuku cizích jazyků. Výsledky šetření ČŠI jsou uvedeny v příloze.  

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

     Údaje jsou součástí přílohy. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


