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PODĚKOVÁNÍ 

 

Po ukončení školního roku 2020/2021 patří slova všem zaměstnancům, žákům a rodičům, 

kteří zvládli náročnou situaci distanční výuky v tomto školním roce. 
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Výroční zpráva za školní rok 2020/21 byla zpracována podle následujících právních nařízení: 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) § 10, 28, v pozdějším znění 

 Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, § 7 
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      CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 Název školy:    Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 

 Sídlo/adresa školy:   Čs. armády 179, Město, 571 01 Moravská Třebová 

 Identifikátor zařízení:  00 100 669 

 Právní forma:   příspěvková organizace 

            IČO:     63 609 053  

 

 Zřizovatel:    Město Moravská Třebová 

 Adresa:    Náměstí T. G. Masaryka 26, 571 01 Moravská Třebová 

            Právní forma:   obec 

 IČO:     00 277 037 

  

 Kontakt:  

 Telefon:    461 542 936 (kancelář školy), 461 316 664 (ředitelna) 

 E-mail:  zskrizovatka@gmail.com (zde zasílejte veškeré požadavky 

a dotazy na školu),  

 zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz (ředitel) 

 www stránky:   www.zskrizovatka.cz  

 Vedení školy:  

 Ředitel školy:   Mgr. Zdenka Šafaříková 

  

 Školská rada:  

 Ing. Miloš Mička 

 Ludmila Koláčková 

 Bc. Ivana Kelčová 

 Mgr. Veronika Fečová  

 Mgr. Eva Izáková 

 Mgr. Iveta Chlupová 

 Jitka Mlčochová 

 Markéta Schönová 

 Ladislava Stará  

  

file:///F:/výroční%20zpráva/zskrizovatka@gmail.com 
mailto:safarikova@zskrizovatka.cz
http://www.zskrizovatka.cz/
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 Zaměstnanci školy:  

 Mgr. Veronika Fečová 

 Mgr. Jiřina Holešovská 

 Mgr. Iveta Chlupová 

 Mgr. Eva Izáková 

 Andrea Jakubcová, DiS. 

 Mgr. Erich Kalous 

 Barbora Kolkopová Přichystalová 

 Mgr. Ivona Kroulíková 

 Ing. Antonín Medřík 

 Mgr. et Mgr. Alice Medříková 

 Mgr. Magda Mlejnková 

 Mgr. Hana Nováková 

 Monika Sádecká, DiS. 

 Lucie Sachs, DiS. 

 Mgr. Zdenka Šafaříková 

  

 Vychovatelky ŠD:   Monika Sádecká, DiS.,  

 Libuše Ševčíková 

  

 Asistentky pedagoga: Martina Miková, Dana Vaníčková, Petra Šimečková, 

Marcela Zukalová, Iva Knápková, Alena Smékalová, 

Iveta Jílková, Lucie Süssová, Hana Šikulová, Hana 

Kroupová, Věra Kobylková 

  

 Nepedagogičtí zaměstnanci:  

 Josef Fridrich, Anna Chmelařová, Alena Nováková, 

Věra Vlachová,  Dana Bryndová, Petra Procházková 
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 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Areál školy je tvořen hlavní budovou školy, malou tělocvičnou, prostorem dvora  

a bývalým hřištěm. Součástí školy je též výdejna na ulici Josefské a velká tělocvična na ulici 

Olomoucké, která bývá v běžném režimu využívána nejen žáky naší školy, ale i velkou částí 

veřejnosti a organizovaných složek. Obě tělocvičny jsou vybaveny základními cvičebními 

pomůckami a nářadím.   

Přestože budova vypadá rozlehle, prostorově jsou v ní umístěny pouze kmenové třídy 

a dvě odborné učebny – jazyková a počítačová. Odborné pracovny jsou dle finančních 

možností dovybavovány moderními pomůckami, dataprojektory, počítači a interaktivními 

tabulemi, kterých škola v současné době má deset. Všechny třídy jsou vybaveny notebooky 

pro vyučující. Učebny, sborovna prvního i druhého stupně byly zasíťovány a vybaveny 

audiovizuální a výpočetní technikou.  

Součástí školy nejsou dílny ani pozemky. V letošním školním roce jsme využili 

plochu bývalého školního hřiště a přilehlého travnatého pozemku. Na hřišti jsme zakreslili 

schéma dopravního hřiště a zakoupili kvalitní dětské koloběžky, hřiště dále vybavili 

basketbalovým košem a herními prvky. V přírodní části hřiště jsme si připravili venkovní 

učebnu s výukovou tabulí. 

Moderními pomůckami jsme dovybavili přípravnou třídu. 
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Materiálně-technické podmínky  

Učebny/třídy 10 

Odborné učebny (jazyková, počítačová, školní kuchyňka) 3  

Odpočinková zóna (bývalé hřiště) 1 

Malá tělocvična (součást školy)  1 

Tělocvična na ulici Olomoucké 1 

Výdejna na ulici Josefské 1 

Počítačová učebna 1 

Kabinety 1 

Vybavení školy audiovizuální i výpočetní technikou 10 interaktivních tabulí 

  

 VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES 

V letošním školním roce působilo na škole 15 učitelů a 12 asistentek pedagoga. 

Počet žáků je během roku velmi proměnlivý (složení žactva, situace v rodinách). 

V průměru činil 120 žáků. 

K plynulému přechodu žáků do 1. třídy slouží přípravná třída.. K mimoškolní činnosti 

slouží ŠD, do které se v posledních letech přihlašuje stále více žáků. 

Všechny třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem. Školní knihovna je umístěna 

v jedné třídě na prvním a na druhém stupni. V duchu zlepšování čtenářské gramotnosti se 

postupně vybavuje řadami knih pro první stupeň a odbornou literaturou pro druhý stupeň. Pro 

další vzdělávání učitelů i žáků jsou k dispozici publikace učitelské knihovny. 

V posledních letech se snažíme též vyhledávat a podporovat žáky mimořádně nadané. 

Pro všechny žáky rozšiřujeme vybavenost učebními pomůckami a výukovými materiály. 

 INVESTICE   

V období hlavních prázdnin proběhla investiční akce Města Moravská Třebová -  

rekonstrukce kotelny v tělocvičně na ulici Olomoucká. Velký dík patří zřizovateli za podporu 

a financování této opravy. 
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 ICT 

Technické vybavení: 

                            Učebna Počet 

Počítačová učebna  1 

Jazyková učebna 1 

Kmenová učebna   10 

Celkem 12 

 

Pedagogický pracovník + žák 

PC Počet 

Sborovna I. stupeň 3xNTB 

Třídy I. stupeň  5 (4x NTB, 1x MiniTower) 

Třídy II. stupeň  4 (4x NTB) 

Kabinet II. stupeň 2x MiniTower 

PC učebna 20 (8 x MiniTower, 12xNTB) 

PC pro výuku učitelům 10ks HP EliteBook 855 

PC pro zapůjčení žákům 6ks UMAX VisionBook 

Jazyková učebna  1 NTB 

Přípravná třída 1 NTB 

Celkem 52 

 

Administrace 

PC Počet 

Kancelář 2 

Ředitel 2 +1NTB 
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Technické příslušenství 

Technika Počet 

Datový projektor 13 

Dotyková tabule 10 

Tiskárny  8 

Kopírovací stroj 1 

 

Učitelé pracují na PC ve sborovně I. stupně, kabinetě II. stupně. Mohou také využít 

PC učebny nebo NTB ve třídách. Z dotačního titulu MŠMT škola zakoupila 10 PC pro 

potřebu pedagogů. Pro podporu výuky žákům jsme zakoupili dalších 6ks PC, které žáci 

používali v době distanční výuky.  Pro administrativu i pedagogy máme tak k dispozici 18 

školních notebooků, které mají zaměstnanci zapůjčené pro vlastní využití. Tisk a kopírování 

lze provádět na dvou síťových tiskárnách umístěných na I. a II. stupni. 

K dispozici je také 18 kusů IPADu od firmy APPLE a veškerý SW a VSW.  

Informace o dodržování autorského a licenčního zákona 

Škola dodržuje licenční podmínky pro využívání programových produktů. Každým 

rokem provádíme aktualizace veškerého softwaru, který nakupujeme jako Open Licence. 

Operační systémy jsou získány v rámci nákupu nových počítačů. Aplikační programy 

zakupujeme rovněž od firmy Microsoft ČR nebo používáme volně šiřitelný software.  Všichni 

uživatelé výukových programů, freeware a projektových programů byli seznámeni s ochranou 

autorských práv. Žáci jsou seznámeni s ochranou a bezpečným užíváním internetu. Instalace 

software provádí pouze administrátor sítě nebo pracovník firmy OR Computer.  

GDPR – Škola se řídí pravidly pro ochranu osobních dat z nařízení EU. 

Software 

 Administrativní software 

Kancelářský SW MS Office 2010, 2016, 2019 a Office365 

BAKALÁŘ, Jídelna, VEMA, AceÚčto, EMA 
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 Výukový software 

ACTIV INSPIRE, SMART NOTEBOOK 

Výukové programy na jednotlivé předměty (Didakta, Terasoft, Fraus, Dys., 

Gymp, Google Earth pro, Inkscape a další ) 

 Systémový software 

ESET 

 Jídelna – program GSrouter a Jídelna. 

 

Připojení realizujeme přes zprostředkovatele firmy OR-CZ spol. s r.o. Moravská Třebová na 

metropolitní síť Radnice.  

E-mailové služby a www stránky 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají jednotně založené e-mailové adresy na serveru 

Google a v aplikaci Bakaláři. Www stránky běží na redakčním systému IPO.  

Hodnocení ICT plánu za rok 2020/2021 

V letošním školním roce se podařilo:  

v aplikaci Google vytvořit pro všechny žáky školní účty a vytvořit tak příjemné                

a jednotné pracovní prostředí pro distanční výuku. Vyučující a žáci tak  měli k dispozici 

základní nástroje pro komunikaci a mohli tak pracovat na úkolech bez omezení softwarem. 

V tomto prostředí probíhala výuka prvního i druhého stupně. Jako základní operační program 

škola používá Windows 10 ve všech počítačích školy. Zakoupením dalších PC jsme umožnili 

výuku žákům ze sociálně slabých rodin. Všem učitelům jsme vytvořili podmínky pro výuku  

v domácím prostředí. 

ICT plán pro rok 2021/2022 

 průběžná výměna starších nevyhovujících PC za nové, nákup nového serveru 

 nákup a výměna dataprojektorů 

 prodloužení licenčních smluv software (ESET, VLC) 

Vypracoval: Mgr. Erich Kalous 
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 PŘEHLED REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Zdravá škola“ 

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

1. – 9. 

ŠVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – „Brána dětem 

otevřená“ 

Přípravná třída 

ŠVP PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – ‘Připravujeme svůj 

strom života“ 

Školní družina 

  

 UČEBNÍ PLÁNY 2020/20211 

třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 8 9(2) 9(2) 8(2) 7(2) 4 4(1) 4 5(1) 

Cizí jazyk 

Anglický 
1(1) 1(1) 3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí 

jazyk (NJ, 

RJ) 

      1(1) 3 3 

Matematika 4 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 4(1) 4 5(1) 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2(1)     

Vlastivěda    2(1) 2     

Chemie        2(1) 2 

Fyzika      2 2 2(1) 1 

Přírodopis      2 2 2(1) 2(1) 

Zeměpis      2 2 2(1) 2(1) 

Dějepis      2 2 2(1) 2 

Občanská 

výchova 
     1 1 1 1 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 2 2 1 1 

                                                 
1 k 1. 9. 2020 
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Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 1 1 1  

Informatika     1 1 1(1) 1(1) 1(1) 

Výchova ke 

zdraví 
     1 1   

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Volitelné předměty 

Cvičení z 

Matematiky 
      1(1)   

Konverzace 

v anglickém 

jazyce 

        1 (1) 

Disponibilní 

dotace 
1 4 3 4 4 1 5 6 6 

 

Týdenní 

dotace 

20 22 24 26 26 29 30 31 32 

 

 Výuka v 1. – 9. ročníku probíhá podle ŠVP pro ZV Zdravá škola, v závorkách jsou 

vyznačeny disponibilní hodiny. Na 1. stupni je vyčerpáno 16 disponibilních hodin, na            

2. stupni 18 hodin. 

 Od 7. ročníku je zařazena 1 hodina týdně dalšího cizího jazyka v rámci disponibilní 

hodiny. Žákům je nabízena účast na LVK, který se uskuteční v případě dostatečného počtu 

žáků a při příznivé epidemické situaci. 

 Na škole se vyučují volitelné předměty – cvičení z matematiky a konverzace 

v anglickém jazyce. 
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 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

 

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Šafaříková 

Výchovná poradkyně: Mgr. et Mgr. Alice Medříková 

Školní družina: Monika Sádecká, DiS. – vychovatelka ŠD 

 Libuše Ševčíková – vychovatelka ŠD 

Provozní zaměstnanci: Josef Fridrich – školník 

 Věra Vlachová – uklízečka 

 Alena Nováková – uklízečka 

 Anna Chmelařová – účetní 

 Dana Bryndová – pracovnice výdejny 

 Petra Procházková – pracovnice výdejny 

  

 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – KARIÉROVÉ 

 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 POČTY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 

Třída 
Celkem 

žáků 
Přijato 

8. 12 2 

9. 12 11 

Celkem 24 13 

 POČTY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ Z 9. TŘÍDY – OBORY 

Střední škola 
9. třída 

Počet % 

Maturitní 3 25 

Učební 8 66,67 

Celkem 11 91,67 
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 ŽÁCI ZAŘAZENI DO SVP 

  V tomto školním roce jsme evidovali průměrně 38 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, což je počet mírně vyšší než v předchozím školním roce. I nadále 

také dochází k narůstání počtu žáků s vážnějšími obtížemi a nároky na péči. Průměrně         

21 žáků bylo vzděláváno podle IVP ve 2. - 4. stupni podpůrných opatření. V průběhu roku 

docházelo k prvovyšetřením i ke kontrolním psychologickým i speciálně pedagogickým 

vyšetřením v ŠPZ, především v pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí a SPC 

ROSSA Moravská Třebová. Naší práci významně pomáhá skvělá podpora, spolupráce           

a komunikace se ŠPZ. 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

 

 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Školní poradenské pracoviště 

 Školní poradenské pracoviště v tomto roce pracovalo ve stejném složení, jako minulý 

školní rok. Funkci vedoucí poradenského pracoviště zastávala i v tomto roce                      

Mgr. et Mgr. Alice Medříková, která má na starosti koordinaci poradenských služeb ve škole, 

komunikaci se ŠPZ péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané. 

Poskytuje nebo zprostředkuje podporu a metodickou pomoc učitelům i asistentkám pedagoga 

v souvislosti s realizací společného vzdělávání. V této oblasti provádí i činnost hospitační. 

V neposlední řadě organizuje pravidelné schůzky pedagogů 1. stupně, asistentek pedagoga   

1. stupně a společnou schůzku pedagogů a asistentek pedagoga 2. stupně. Podporuje 

asistentky pedagoga a provádí kontrolní činnost jejich práce, kontrolu deníků asistentek 

pedagoga a listů žáků. 

 Funkci kariérové poradkyně zastávala ředitelka školy, Mgr. Zdenka Šafaříková. 

V běžném režimu je její náplní zajišťování série akcí „Technohrátky“ a účasti na Burze škol. 

Poskytuje kariérové poradenství, pomáhá s administrativou spojenou s přijímacím řízením      

a následně řeší individuální problémy s ním spojené. 

 Funkci metodičky prevence vykonávala Mgr. Veronika Fečová. Hlavní náplní její 

práce je řešení závadového chování žáků, prevence sociálně patologických jevů, problémy 

spojené s neomluvenou, zvýšenou omluvenou a podezřelou absencí. 

Hlavní cíle jsou: 
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 Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Zajištění péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

 Řešení problémů spojených se školní docházkou zahrnující neomluvenou absenci, 

zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví 

 Profesní orientace žáků – kariérové poradenství 

 Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového 

chování 

 Zlepšení podmínek asistentek pedagoga a zkvalitnění spolupráce učitel – asistent 

pedagoga 

 

Pro letošní školní rok jsme si stanovily následující priority: 

 Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy 

 Metodická podpora asistentek pedagoga a udržení efektivní vzájemné spolupráce 

mezi asistentkami pedagoga a pedagogy  

 Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem – využití projektu Šablony II. 

 DVPP asistentek pedagoga 

 Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi za-

interesovanými subjekty inkluzivního vzdělávání 

 Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol na 

jaře 2020 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce 

 

 Všechny hlavní úkoly, které jsme měli v plánu činnosti na tento školní rok, se nám 

podařilo s ohledem na mimořádná opatření související s Covid-19 splnit. Kvalita 

poskytovaných služeb se i nadále drží na velmi dobré úrovni. Podařilo se zabezpečit               

a  metodicky vést online hodiny podpory asistentek pedagoga a také individuální konzultace 

ve škole pro žáky se SVP, žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí i pro žáky 

ohrožené školním neúspěchem. 

Daří se nám udržet i platformu na metodická setkávání pedagogů, nově i asistentek 

pedagoga, výměnu zkušeností dobré praxe a vzájemné podpory. Nabízíme a zajišťujeme pro 

pedagogy konkrétně zacílenou podporu a metodickou pomoc odborníků přímo ve škole.  
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Náročným úkolem je zvládání změn povinné legislativy a z ní plynoucí administrativy 

v souvislosti s realizací inkluzivního vzdělávání. Zřejmě nejproblematičtější oblastí je vysoká 

absence některých žáků školy, s čímž je spojen i školní neprospěch. Tyto případy jsou řešeny 

na častých schůzkách s rodiči i ve spolupráci s OSPOD.  

Velkou výzvou bylo udržení práce ŠPP v době uzavření škol v důsledku pandemie 

Covid-19, která nás profesně obohatila a přinesla také nové možnosti rozšíření nabízených 

služeb poradenského pracoviště. 

Věřím, že všichni členové školního poradenského pracoviště budou ke své práci 

přistupovat i v příštím školním roce se stejným elánem, jako doposud a budeme platnou 

součástí školy při podpoře řešení problémů, které bude výchovně vzdělávací proces přinášet.  

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

 

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování poradenských 

služeb v této oblasti považuji dlouhodobě na naší škole za nadstandardní. I v tomto školním 

roce jsme se soustředili na udržení vysoké úrovně, poskytování kvalitní péče a podpory          

i v době distanční výuky. Starala jsem se především o organizační zabezpečení péče               

a koordinaci vzniku individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných vzdělávacích plánů pro 

integrované žáky. S nárůstem počtu žáků s PAS jsme ve vzájemné spolupráci vytvářeli 

krizové plány pro tyto děti. 

 V souladu s legislativou byla v průběhu celého školního roku poskytována 

pedagogická intervence, kterou zajišťovali kvalifikovaní vyučující a která pokračovala ve 

stejném rozsahu a kvalitě i po jejím zařazení do podpůrných opatření 1. stupně. Celkem bylo 

takto podpořeno 6 žáků.  

 V přípravné třídě probíhalo velmi často individuální logopedické cvičení pod vedením 

logopedické asistentky Mgr. Evy Izákové, které doplňovalo domácí procvičování a vycházelo 

z jeho doporučení logopeda. Děti rozvíjely artikulační a hlasovou obratnost a prováděly 

rytmická, dechová a intonační cvičen. Skupinová logopedická cvičení se objevovala denně 

v rámci práce s dětmi. 

 Ve škole pracovalo 12 asistentek pedagoga, které svojí prací podpořily nejen 19 žáků 

se SVP, ale také se věnovaly ostatním dětem ve třídách a pomáhaly třídním učitelům při 

organizační práci, výrobě pomůcek a účastnily se jednání s rodiči. Významnou měrou 
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přispěly k podpoře žáků v době distanční výuky, kdy vedly dvakrát týdně hodiny podpory 

asistenta pedagoga zaměřené na docvičení učiva, doučování a dopomoci se zadanými úkoly. 

Také se podílely na realizaci individuálních konzultací pro žáky ve škole. 

 Na nadstandardní úrovni se také spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

Ústí nad Orlicí, ale také s ostatními ŠPZ. Velmi kladně hodnotíme především 1 uskutečněný 

náslech a metodickou podporu vyučujících. I tak bychom ocenili častější návštěvy ve škole,    

a to především u žáka s PAS a ADHD. 

 Do naší práce výrazně zasáhlo uzavírání škol z důvodu koronavirové pandemie. 

Vzhledem k profesionalitě pedagogů, jejich bohatým zkušenostem s prací se žáky se SVP       

i díky osobnímu nasazení asistentek pedagoga se zdařilo ve vysoké míře tyto žáky podchytit, 

podporovat a adekvátně zapojit do domácího vzdělávání. Pouze u několika rodin se nám        

to bohužel nedařilo. Přestože ve srovnání s úspěchy se jedná řádově o jednotlivce, je nutné 

tuto situaci reflektovat. 

  Vyhodnocení žáků se SVP probíhalo vzhledem k pandemii 2 krát během školního 

roku, a to v lednu a v červnu. 

 V průběhu tohoto školního roku probíhala hospitace výchovné poradkyně v hodinách 

pedagogů i v hodinách podpory asistentek pedagoga s cílem zhodnotit, zdali práce se žákem 

se SVP odpovídá doporučení ŠPZ. Počet uskutečněných hospitací je vyšší než v předešlém 

školním roce, celkem se jedná o zhruba 30 hodin. Hospitační zprávy byly předány ředitelce 

školy. 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

Péče o žáky nadané 

 V tomto školním roce však nebyl žádný z našich žáků ŠPZ doporučen jako nadaný či 

mimořádně nadaný. Žáci, kteří se nám jevili jako nadprůměrní v určitých oblastech, se tento 

školní rok bohužel nemohli z důvodu Covid-19 účastnit žádných vědomostních soutěží. 

Jedinou možností byly výtvarné či projektové soutěže. Nadaní žáci upřednostnili a také 

nejčastěji využívali možnosti pracovat na bonusových či jiných typech úkolů než zbytek 

třídy.   

 V obou pololetích byly pro žáky otevřeny 3 kroužky: Čtenářský kroužek pod vedením 

Mgr. Ivety Chlupové a Mgr. Evy Izákové, dále Badatelský kroužek pod vedením Mgr. Hany 

Novákové a Mgr. Magdy Mlejnkové a v neposlední řadě Klub zábavné logiky a deskových 

her pod vedením Ing. Antonína Medříka a Mgr. et Mgr. Alice Medříkové. 

 Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková 
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Péče o žáky s neprospěchem 

  Učitelé na konci 1. a 3. čtvrtletí oznamují rodičům průběžnou klasifikaci 

z jednotlivých předmětů, případně je bezodkladně informují, pokud dojde k výraznému 

zhoršení. Stejně jako v minulých letech se tak potvrdil předpoklad, že za neprospěchem žáků 

většinou není slabé nadání, ale podílí se na něm také nechuť se připravovat a plnit základní 

školní povinnosti. A že nejúčinnější prevencí je osobní společné jednání vyučujícího, žáka 

a zákonného zástupce. Do prevence neprospěchu je třeba zahrnout i sledování a řešení 

zvýšené absence. Tato oblast je vyhodnocena v následující kapitole. 

 Tento školní rok jsme žákům ohroženým školním neúspěchem umožnili navštěvovat 

pravidelné doučování ze základních předmětů, tj. z českého jazyka a matematiky z projektu 

Šablony II. Celkem byly takto vytvořeny 4 skupinky pracující po celý školní rok. 

V neposlední řadě byly pro tyto žáky realizovány individuální konzultace ve škole s cílem jim 

pomoci při zvládání učiva v distanční výuce. 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

Problémy spojené se školní docházkou 

 Sledování a řešení problémů spojených se školní docházkou spadá do oblasti práce metodičky 

prevence Mgr. Veroniky Fečové, která úzce spolupracovala s vedením školy i s výchovnou poradkyní 

Mgr. et Mgr. Alicí Medříkovou. 

 V letošním školním roce probíhala výuka převážně distanční formou, problémy se 

objevily ve větší míře až s příchodem žáků na rotační výuku, posléze i na výuku prezenční. 

Nadále spolupracujeme s Bc. Barborou Žilkovou z OSPOD Moravská Třebová., se kterou     

je metodička prevence v úzkém kontaktu. Proběhlo několik jednání se zákonnými zástupci 

problémových žáků (vysoká absence, neomluvená absence, kázeňské obtíže apod.)  

 Dlouhodobě řešíme problémy v 7. třídě, která je velmi konfliktní. Již v předešlých 

letech  zde pracovalo SVP Alfa Svitavy. Těžiště podpory a pomoci pro tuto třídu chceme 

směřovat hned na září 2021, práce musí být soustavná, pečlivá a s odborným profesionálním 

vedením.  

Vypracovala: Mgr. Veronika Fečová  

 



 21 

 

Profesní orientace žáků 

V letošním školním roce byla vzájemná spolupráce, informovanost a příprava na 

kvalitní profesní orientaci žáků výrazně narušena uzavřením mimořádnými opatřeními  a uza-

vřením škol. Žáci i rodiče tak byli průběžně informováni o studijních možnostech 

prostřednictvím webových stránek školy, internetu a třídních skupin. 

           Žáci, kteří splnili devět let povinné školní docházky v 8. třídě, byli motivováni, aby si 

zažádali o 10. rok a dokončili základní školu. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 

Metodická podpora pedagogů 

 V tomto školním roce jsme se zaměřili na cílenou a individuální pomoc pedagogům 

naší školy, zorganizovali jsme následující metodickou podporu: I nadále se konaly pravidelné 

porady učitelů 1. stupně, učitelů a asistentek pedagoga 2. stupně a asistentek pedagoga          

1. stupně, kde byly rozebírány a konzultovány problémy a kde si pedagogové či asistentky 

vzájemně poskytovaly tipy, návrhy a příklady dobré praxe na řešení dané situace. Přestože se 

část schůzek přesunula do online prostoru, udržela se tak vzájemná komunikace a efektivní 

řešení nezanedbatelného počtu problematických situací. 

 Protože nebylo možné realizovat programy pro třídy s žákem s PAS, zahájili jsme 

spolupráci se sociálními pracovníky RIC Lanškroun. Největším společným problémem 

k řešení byly obtíže v docházce těchto žáků do školy, především po návratu z distanční 

výuky.   

 Náslech a následná metodická podpora pedagoga a asistentky pedagoga v přípravné 

třídě – Mgr. Vlasta Tvrdíková (psycholožka PPP Ústi nad Orlicí) – práce se žákem 

s problémy v chování. 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  
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 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

 Zápis do 1. třídy se v letošním roce se uskutečnil vzhledem k mimořádným opatřením 

opět pouze distanční formou v období do 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.  

Nelehkou a nepříjemnou situaci předškoláčků a jejich rodičů jsme kompenzovali online 

setkáními pro děti a zákonné zástupce. Celkem proběhla čtyři setkání. 

 K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí (12 dětí bylo u zápisu poprvé a 3 dětí přišly po 

odkladu). Na základě vyšetření v PPP a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo 

klinického logopeda byl 5 žákům udělen odklad školní docházky. Do prvního ročníku k 1. 9. 

2021 nastoupí 10 žáků. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 

  



 23 

 

 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

  HODNOCENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Přípravná třída 

            Distanční vzdělávání u předškoláků proběhlo ve dvou obdobích – polovina října         

a listopad a březen a část dubna. Na podzim se do výuky zapojilo 9 dětí, nejprve přes aplikaci 

Messenger, po 2 týdnech jsme vyhodnotili možnosti a kvalitu připojení a společně začali 

pracovat v žákovském účtu G- Suite a v učebně. Rodiče si na tento způsob komunikace velmi 

rychle zvykli. Úkoly vyzvedávali rodiče buď osobně, nebo přes učebnu. Výuka s dětmi 

probíhala dle doporučení MŠMT dvakrát týdně po půl až třičtvrtě hodině. Jeden den ve 

skupině dvou dětí, podruhé na výchovy všechny děti dohromady. Jeden žák plnil pouze 

písemně úkoly. Na jaře se zapojily všechny děti, byly včas a řádně připojené a velmi dobře 

spolupracovali rodiče i děti již známým způsobem. Dětem rozhodně chyběl kontakt se 

spolužáky i s učitelkou, od druhého pololetí i s asistentkou. Po návratu z distanční výuky 

dětem několik dní, některým i týdnů trvalo, než se řádně a s pochopením zapojily do 

prezenční výuky.  

 

1. třída 

          První třída se systému distančního vzdělávání přizpůsobila velmi rychle. Většina rodičů         

se zodpovědně zapojila do všech aktivit. Podařilo se on-line  připojit většinu dětí ze třídy. 

Děti záhy ovládly technické záležitosti spojené s prací na počítačích a tabletech, také             

si zvykly na systém odevzdávání zadaných prací a jejich hodnocení. Následná rotační výuka 

byla pro některé děti náročnější vzhledem ke změnám denního režimu. Během tohoto 

školního roku se nám podařilo prohloubit vztah s rodiči i s dětmi, protože vzájemný kontakt 

byl častější  a intenzivnější, byť byl pouze telefonicky či online. Všechny starosti a problémy 

jsme řešili okamžitě, abychom dětem co nejvíce ulehčili sociálně náročnou situaci. 

Nevěnovali jsme se pouze učivu, během distanční výuky jsme si našli i  čas na virtuální 

setkávání ve volném čase, ve kterém jsme si povídali o radostech, starostech, oblíbených 

knihách, ale také jsme vyráběli z různých materiálů a zkoušeli jsme za pomoci maminek  

a babiček trochu vařit. Všechny společné chvíle byly obohacující pro děti, rodiče i pedagogy. 
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2. třída 

           Distanční vzdělávání ve 2. třídě hodnotím jako výborné. Děti i rodiče se se zájmem na 

hodiny pravidelně a včas připojovali, občas se stalo, že se někdo z technických či zdravotních 

důvodů nepřipojil. Ale vše bylo řádně rodiči omluveno. Úkoly a zadané testy všichni včas 

řádně plnili. Hodiny distanční výuky byly nastaveny tak, aby je žáci zvládli. Děti byly na 

hodinách většinou aktivní, s některými pracovali rodiče, některé děti musely pracovat samy. 

Otázkou určitě zůstává, zda on-line testy plnily děti samy, nebo s pomocí dospělého.  

Tematické plány do českého jazyka, matematiky i prvouky zvládneme splnit. 

 

3. třída 

            Učební plán ve 3. ročníku je obecně považován za nejtěžší na 1. stupni. O to těžší to 

bylo, když nám vypadly 4 měsíce i z 2. ročníku. Dřív než jsme se mohli začít učit na dálku, 

museli jsme zvládnout komunikaci s počítačem: přihlášení do učebny, psaní do chatu, na 

klávesnici nás potrápily  číslice       a dlouhé samohlásky. Těžší než práce na počítači, byla 

vlastní účast na online hodině – u dětí se projevoval: ostych - podívat se do kamery, strach -  

jestli odpoví správně, neklid -  když  čekaly na odpověď ostatních, netrpělivost -  než na ně 

opět  přišla řada. U některých byl i problém s místem       u počítače - kam dát sešit, čítanku. 

Někdy rozptylovala točící židle, nízká židle nebo sedačka v obýváku. Abych zkrátila alespoň 

to čekání, rozdělila jsem děti na 2 skupiny (6 a 7, od března 8         a 7žáků). Menší skupina = 

kratší čekání. Další čas jsem získala na úkor vět. Naše komunikace se zkrátila na jednoslovné 

odpovědi, kartičky nebo gesta – palec nahoru, dolů. Trochu času jsem získala, ale slovní 

zásoba, už tak chudá, nám ještě více zchudla.  

Jak probíhalo naše vyučování? 

             Distanční výuka se skládala z online výuky a samostatné práce dětí. Kromě týdenního 

plánu, dostávaly děti denně plán učiva, který jsme zpracovávali částečně v online hodinách     

a částečně samostatně. Při online výuce jsme používali chat a Jamboard tabuli, pracovali jsme  

s MUIČ – Nová škola (český jazyk, matematika, prvouka). Při samostudiu pracovali žáci do 

pracovních sešitů, přepisovali do školních sešitů a vyplňovali testy v aplikaci Google 

Classroom. Písemné úkoly pak ve spolupráci s rodiči ofotily a poslaly na kontrolu. Hodnotila 

jsem známkou, ale častěji slovně. Přibližně 80 % dětí. Spíše prakticky jsme se věnovali 

výchovám. Z tělesných aktivit dětí nám vznikla velmi pěkná fotogalerie, rozsáhlou sbírku 
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máme i z domácích mazlíčků, kteří se stali nedílnou součástí naší výuky. Při procházkách 

krajinou jsme zachytily také nastupující jaro. Velmi dobře se distančně učí vyjmenovaná 

slova, násobení a dělení do 100, numerace do 1000, porozumění textu při čtení. Velké rezervy 

máme v písemném projevu. Výrazně se u většiny dětí zhoršilo písmo, dělá nám problém 

délka samohlásek, rychlost psaní, diktovaný text, slovní zásoba a tvorba vět. Pro distanční 

výuku je naprosto nevhodné učivo geometrie, to budeme, společně s ostatním pilovat ve 

škole. 

4.  třída 

            Distanční výuka je sama o sobě velmi nedostačující. Počet hodin a chybějící kontakt 

mezi žákem a učitelem, mezi žákem a žákem se podepisuje na znalostech dětí. 

Pominu-li nedostatek času k procvičení a upevnění učiva, hodnotím práci čtvrté třídy za 

výbornou. Děti se pravidelně připojují, v hodinách jsou aktivní, vyplňují testy a posílají 

domácí úkoly. Samozřejmě je tu malé procento žáků (2-3 žáci), které je nutné k plnění úkolů 

a testů pobízet prostřednictvím osobních mailů a mailů rodičů. Rovněž aktivita u těchto žáků 

v hodinách je nutná podněcovat. 

           K probíranému učivu se neustále vracím v prezenční i online výuce, aby děti 

nezapomněly, co se již naučili a zároveň se tak snažím v dětech učivo neustálým opakováním 

upevnit. 

V rámci distanční výuky jsem zcela upustila od učiva geometrie. Tuto teď doháníme 

v prezenční výuce. 

           V této chvíli mohu říci, že z učiva českého jazyka a matematiky bude nutné přesunout 

jeden blok učiva do dalšího ročníku.  

5. třída 

 V průběhu tohoto školního roku byli žáci nuceni se vzdělávat doma během dvou 

období. Na podzim bylo prvořadým cílem zajistit potřebné ICT vybavení třem žákům třídy, 

zaškolit některé rodiče v práci v G-Suit a obecně nastavit práci v online prostoru. Toto se po-

dařilo a do konce října byli všichni žáci schopni se připojovat na hodiny, vypracovávat            

i odevzdávat domácí úkoly.  

 V druhém, podstatně delším období od ledna do poloviny dubna, se již projevily 

obtíže plynoucí z limitů distanční výuky. Žáci sice zvládali základní učivo v pomalejším 

tempu, ale chyběl jim kontakt s ostatními dětmi a jen obtížně udržovali pozornost. Také 

spoléhání se na pomoc rodičů při úkolech je nemotivovalo k samostatnému osvojování učiva, 
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což jsme zjistili po návratu do školy. V hodinách byli velmi nesoustředění s častými odklony 

pozornosti. Ztráceli kontinuitu učiva a jen obtížně navazovali na předchozí znalosti                

a dovednosti. 

 V průběhu obou období byli všichni žáci podpořeni dvěma hodinami práce 

s asistentkou pedagoga a doučováním, které vedla třídní učitelka. Celkově mělo distanční 

vzdělávání na děti negativní vliv, po návratu bylo obtížné je vracet do pracovních návyků, 

režimu školy a dodržování pravidel třídy. V období rotační výuky bylo nutné zajistit podporu 

ještě jedné asistentky pedagoga (individualizace výuky, dohled nad dodržováním pravidel 

třídy a chováním žáků). 

Distanční výuka na 2. stupni: 

           I v těchto třídách jsme se zařadili mezi školy, které od samého počátku pandemie učily 

žáky prostřednictvím přímého kontaktu s nimi – i když jenom přes monitory počítačů –           

a nastavily kvalitní komunikační strategii pro distanční vzdělávání. Důraz jsme kladli na 

výuku profilových předmětů.  Vyučující jednotlivých předmětů využívali rozmanité aplikace, 

rozvíjeli interaktivní a atraktivní výuku, snažili se minimalizovat  narušenou vzdělávací 

kontinuitu. Posilovali u žáků čtenářskou a digitální gramotnost, samostatnost a vnitřní 

motivaci. 

            Intenzivně jsme komunikovali také s rodiči a na základě jejich zpětné vazby dále 

distanční výuku nastavovali. 

            Období distanční výuky může být šancí, jak naše vzdělávání v mnoha aspektech 

posunout výrazně vpřed. Záleží ale na reflexi celé společnosti a schopnosti vyvodit změny při 

návratu k běžné výuce. 

       Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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 PŘEHLED PROSPĚCHU – ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU  

Ročník 
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Z toho povoleno 

opravných zkoušek 

Výsledky 

opravných 

zkoušek p/n 

1. třída 13 9 3 1 0 0 

2. třída 8 7 1 0 0 0 

3. třída 15 13 2 0 0 0 

4. třída 11 10 1 0 0 0 

5. třída 11 5 6 0 0 0 

6. třída 17 7 10 0 0 0 

7. třída 18 2 16 0 0 0 

8. třída 12 1 11 0 0 0 

9. třída 14 0 14 1 1 1/N 

  

 PŘEHLED CHOVÁNÍ 

 

Školní rok 

 

2020/2021 

I. pololetí II. pololetí 

napomenutí třídního učitele 10 30 

důtka třídního učitele 2 14 

důtka ředitele školy 2 3 

II. stupeň z chování 2 2 

III. stupeň z chování 1 1 

pochvaly TU 55 23 
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 POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN 

Školní rok 
2020/2021 za školu 

I. pololetí II. pololetí 

celkem 5535 5754 

omluvených 5424 5646 

na 1 žáka 47,308 49,179 

neomluvených 111 108 

na 1 žáka 0,949 0,923 

  

 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

Název Třída Počet žáků Vyučující 

Cvičení z matematiky VII. 18 Alice Medříková 

Konverzace 

v anglickém jazyce 
IX. 12 Andrea Jakubcová 
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 PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH2 

Ročník Celkem Chlapci Dívky 
Anglický 

jazyk 

Německý 

jazyk 

Přípravná třída 

Mgr. Eva Izáková 
10 6 4 0 0 

1. třída 

Mgr. Iveta Chlupová 
13 7 6 13 0 

2. třída 

Lucie Sachs, DiS. 
8 5 3 8 0 

3. třída 

Mgr. Jiřina Holešovská 
15 8 7 15 0 

4. třída 

Mgr. Magda Mlejnková 
11 5 6 11 0 

5. třída 

Mgr. et. Mgr. Alice 

Medříková 

11 4 7 11 0 

6. třída 

Andrea Jakubcová, DiS. 
17 11 6 17 0 

7. třída 

Ing. Antonín Medřík 
18 12 6 18 18 

8. třída 

Mgr. Veronika Fečová 
12 8 4 12 12 

9. třída 

Mgr. Ivona Kroulíková 
12 6 6 12 12 

Celkem 127 70 57 117 42 

 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 

                                                 
2 stav k 30. 6. 2020 
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 POCHVALY A ODMĚNY 

          V tomto školním roce jsme udělili celkem 78 pochval třídních učitelů. Někteří žáci 3. 

až 6. ročníku byli oceněni ve 2. pololetí knižní odměnou v rámci projektu pod záštitou 

ministra školství Roberta Plagy. Projekt „ Vzory vzorům“ odměňuje žáky 3. - 6. ročníků 

základních škol napříč Českem, kteří v období pandemie zůstali aktivní a svými pozitivními 

činy inspirovali své okolí. Knížka „Bez frází a bez jůtubu“ přináší skutečné příběhy 

sportovců. Bez frází a zábavnou formou inspiruje čtenáře k překonávání životních překážek. 

Máme radost, že díky spolupráci s nadací PPF mohl být projekt uskutečněn. 

 

 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A 

ZÁVADOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

  Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který v rámci 

školního poradenského pracoviště v letošním školním roce opět spolupracoval s OSPOD 

Moravská Třebová.  

  Hlavním úkolem školního metodika prevence je vypracování Minimálního 

preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto 

programu.  

  Nejvíce problémová je i nadále 7. třída. Plánujeme pokračování spolupráce  se  SVP 

Alfa Svitavy od června 2021 (popř. s jinými subjekty).  

  Tradiční spolupráce s Městskou policií nebyla navázána z důvodu hygienických 

pravidel pro žáky i učitele. Přednášky a besedy se pokusíme uskutečnit v 1. pololetí školního 

roku 2021/22.  

  I řadu dalších akcí, které tradičně organizujeme, nebylo možné v letošním školním roce 

realizovat. 

Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – aplikováno jako témata v jednotlivých 

předmětech: výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, vlastivěda, výtvarná a tělesná 

výchova, chemie, fyzika atd. 

Pozornost byla trvale zaměřena na tyto projevy: šikana a kyberšikana, sebepoškozování, 

drogová závislost, konzumace alkoholu, vandalismus, rasismus, násilí atd. 

Prezentace školy na veřejnosti – webové stránky, články v tisku (pravidelné příspěvky 

v Moravskotřebovském zpravodaji), prezentace naší školy na Facebooku.  
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Pedagogický dozor ve škole – zajištěn nepřetržitě i před vyučováním, během přestávek i před 

odpoledním vyučováním (ve všech prostorách školy) 

Včasná diagnostika jakýchkoliv negativních jevů – provádí zejména třídní učitel ve 

spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence, popř. s pedagogicko-

psychologickou poradnou atd. 

Absence žáků – jsou průběžně sledovány (záškoláctví), třídní učitel ve spolupráci 

s výchovným poradcem a metodikem prevence, vedením školy, popř. OSPODem 

Prevence sociálně patologických jevů – je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení 

školního řádu, budou vyvozeny adekvátní výchovná opatření a ihned svolána jednání se 

zákonnými zástupci. 

Práce se žáky se specifickými poruchami učení – velká pozornost (všichni učitelé) 

Vypracovala: Mgr. Veronika Fečová 

 

 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ  

V tomto školním roce proběhly následující vzdělávací aktivity: 

 Jak zvládnout krizovou komunikaci s problémovými pedagogy, rodiči a žáky 

 Beseda pro spolužáky ve třídě s dítětem s PAS 

 Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022 

 Agrese, šikana a proces jejich řešení na ZŠ 

 Školení Bakaláři 

 Efektivní postup v řešení šikany 

 FKSP a další fondy příspěvkových organizací 

 Když se v matematice nedaří 

 Google Works pro vzdělávání 

 Skupinový a individuální koučink 

 Učitel a asistent pedagoga jako partneři při výuce 

 Převrat v zaměstnávání nepedagogů po novele ZP 

 Školení G Suite pro distanční výuku 

 Jak správně vést třídní knihu 

 Kontrolní a hospitační činnost online 

 Zaměstnávání pedagogů, když jsou školy zavřené 
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 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

 CIZÍ JAZYKY  

 Cizí jazyk – anglický se i v letošním školním roce vyučuje již od 1. třídy. V současné 

době se všichni žáci od 1. do 9. třídy učí anglický jazyk. 

 V 1. – 2. ročníku se anglický jazyk vyučuje převážně formou her (audioorálně). 

 

Děti 1. a 2. ročníku se zúčastnily soutěže v anglickém jazyce. 
 

         V dubnu 2021 se děti 1. a 2. tř. zúčastnily soutěže v anglickém jazyce. Tématem soutěže 

bylo namalovat nebo vytvořit svého průvodce knihou z písmen abecedy, pojmenovat ho          

a krátce popsat v anglickém jazyce. Děti se s plnou vervou chopily příležitosti a vznikly dva 

obrázky. 

         V 1. tř. zvítězilo písmenko T jako Toys (hračky) a krátký popis hraček, v rámci slovní 

zásoby prvňáčků. V 2. třídě jsme vybrali písmenko A jako Animals (zvířata), děti nakreslily 

různá zvířata a popsaly zvuky, které dělají. Výtvory se umístily na 1. místě v kategorii 

třídních kolektivů. Více zde: https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/soutez-muj-

pruvodce 

 

https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/soutez-muj-pruvodce
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/soutez-muj-pruvodce
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 Ve 3. – 4. ročníku se žáci seznamují jak s mluvenou slovní zásobou – základní barvy, 

číslovky, části těla, měsíce a roční období, dny v týdnu, ovoce a zelenina, školní předměty 

a potřeby včetně základních gramatických struktur nezbytných pro jednoduchou konverzaci. 

S uvedenou slovní zásobou se seznamují i v její písemné podobě formou doplňovaček, 

křížovek a přesmyček. Zkoušejí si své první malé projekty zaměřené na aplikaci naučeného. 

 V 5. ročníku je výuka zaměřena především na rozšíření slovní zásoby a zvládnutí 

základních gramatických jevů v rámci daných tematických okruhů – dny a měsíce v roce, čas, 

roční období, volný čas, reálie Evropy a anglicky mluvících zemí aj. 

 V 6., 7., a 8. ročníku se žáci zabývali hlavně rozvíjením a upevňováním gramatických 

struktur a jejím užitím prostřednictvím konverzace, práce s vybranými texty, v mluvnických 

cvičeních a hrách (křížovky, doplňovačky). Žáci zpracovávali již obtížnější tematicky laděné 

projekty.  

 V 9. ročníku se žáci učili pracovat samostatněji v rámci zadaných konverzačních 

témat i poslechových cvičení. Dále byla výuka zaměřena na opakování a prohlubování 

gramatiky a rozšiřování slovní zásoby v tematických okruzích o reáliích v anglicky mluvících 

zemích. Své znalosti žáci využívali také v projektové práci. 
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 Na druhém stupni vyučující anglického jazyka využila možnosti přístupu k internetu – 

žáci se mohli přihlásit k jazykovému portálu Duolingo, kde si procvičovali fráze a gramatická 

pravidla v praxi.  

 V 3. – 8. ročníku vyučujeme anglický jazyk s 3 hodinovou týdenní dotací. 

V 9. ročníku jsou 3 hodiny výuky anglického jazyka doplněny konverzací z anglického 

jazyka, kterou vedl také jiný pedagog. 

 V letošním roce se v 7. ročníku vyučoval jako další cizí jazyk německý. Předmět byl 

dotován 1 hodinou týdně. Žáci zde byli seznámeni se základy výslovnosti a gramatiky, získali 

základní vědomosti v tematických celcích – škola, rodina, zvířata, barvy, oblékání, volný čas, 

měsíce v roce, dny v týdnu, jídlo, dům a jeho zařízení aj.   

 V 8. ročníku pak probíhala výuka druhého cizího jazyka (německého jazyka) 

s tříhodinovou týdenní dotací.  

 V 9. ročníku probíhala výuka druhého cizího jazyka s tříhodinovou týdenní dotací. 

Žáci zde rozšiřovali slovní zásobu a osvojovali gramatická pravidla např. volný čas, povolání, 

jídlo, dopravní prostředky, nákupy, svátky, reálie německy mluvících zemí, počasí, příroda, 

město, lidské tělo, zdraví a nemoci. Žáci se učili vyplňovat do dotazníků základní údaje, 

týkající se jejich osoby. 

 Z důvodu zavedení nových moderních prvků do výuky cizích jazyků žáci navštěvovali 

již čtvrtým rokem jazykovou učebnu.  

Podstatnou část školního roku probíhala pravidelná distanční výuka. 

Vypracovaly: Mgr. et Mgr. Alice Medříková,  

Mgr. Magda Mlejnková, Mgr. Zdenka Šafaříková 

 

 PŘÍRODOVĚDNÉ A ZEMĚPISNÉ ČINNOSTI  

 Vzhledem k epidemiologické situaci školní rok 2020/2021 probíhal povětšinou 

distanční formou studia. Z tohoto důvodu se nekonaly přírodopisné a zeměpisné soutěže, 

kterých se žáci naší školy pravidelně účastní. Neproběhly ani tradiční akce „Světový den 

vody“ a „Den Země“, které pořádá místní DDM Maják ve spolupráci s firmou VHOS. 

                                                                                          Vypracovala: Mgr. Ivona Kroulíková  
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 HODNOCENÍ VÝTVARNÉ A ESTETICKÉ ČINNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE 

    Na podzim se žáci 1. i 2. stupně podíleli na akci místní podnikatelky v oboru 

krejčovství – Vánoční přání do domova důchodců. Před Vánocemi jsme vyráběli vánoční 

přání, včetně textu, které byly později rozdány v domovech důchodců.  

   Většina našich výtvarných činností se kvůli uzavření škol konala v online prostředí. 

Děti měly vždy na 3 týdny zadané téma na zpracování. Jednalo se buď o kresbu, grafické 

zpracování, kreativní tvoření nebo vnímání prostoru kolem sebe. Následně své výtvory 

nafotily a zaslaly učiteli. Jejich práce byly pravidelně zveřejňovány na nástěnce školy nebo na 

webových či facebookových stránkách školy. 

   V měsíci červnu žáci 9. třídy navštívili výstavu Pavla Čecha na zámku Moravská 

Třebová. 

   K propojení předmětů VV a HV došlo v rámci Hudebně výtvarného projektu v 7. třídě 

naší školy. Žáci měli ztvárnit za pomocí přírodního materiálu jakýkoliv prvek hudební 

výchovy. Úkol byl zadán v období distančního vzdělávání, ale převedli jsme jej i do 

prezenční hodiny VV a úkol společně zpracovali. Jako výstup z tohoto projektu máme 

fotografie i videa.  

 Mezipředmětová vazba byla uplatněna i v rámci předmětů VV a dějepisu. Zde žáci     

2. stupně vytvářeli společný projekt na určité téma a každý samostatně myšlenkovou mapu 

k probranému učivu.  

 Práce žáků postupně zdobily školu po celý školní rok. 

Vypracovala: Mgr. Ivona Kroulíková a Barbora Kolkopová Přichystalová 

 

 KULTURA 

           Z důvodu epidemiologické situace - uzavření knihoven, divadel, kin, galerií, bazénů, 

volno-časových aktivit a zákazu vstupu 3. osob do prostor školy  (říjen – květen) jsme se 

nemohli účastnit žádné takové akce. 

září:  

vytvoření facebookové stránky školy pro žáky a rodiče Křižovatka Moravská Třebová 

slavnostní přivítání dětí v přípravné a 1. třídě starostou města 

pasování žáků 2. třídy na čtenáře 
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výstup žáků 7. třídy na rozhlednu Pastýřka ve spolupráci s Alfou Svitavy 

 říjen:  

on-line - Přehlídka středních škol Svitavy (9. třída, vycházející žáci, rodiče) 

 listopad: 

on-line koncert koncertního mistra pana Josefa Klíče pro žáky a rodiče naší školy 

on-line ukázka hudebních nástrojů hudební skupina Dezabura (1. třída) 

on-line třídní schůzky pro rodiče 

 prosinec: 

focení všech žáků školy s andělskými křídly ve spolupráci s Kulturními službami 

návštěva betléma v truhlářství p. Fibicha, betlém před Domečkem (vybrané třídy) 

výroba vánočních přáníček pro seniory v domově (vybrané třídy) 

zdobení stromečků na náměstí – Zdravé město (vybrané třídy) 

vánoční besídky (1. a 2. stupeň) 

vánoční pečení (vybrané třídy) 

Ježíškova pošta ve spolupráci s DDM (přípravná třída) 

 leden:   

návštěva u sochy Plačící Anny na Křížovém vrchu (přípravná třída) 

výuka na sněhu – netradiční počítání a čeština (přípravná – druhá třída) 

 únor, březen: 

nápady pro domácí pokusy z fyziky a chemie (2. stupeň) 

domácí vaření a nápady pro kamarády (8. třída) 

 duben: 

soutěž v anglickém jazyce (1. a 2. třída) 

on-line setkání s knihovnicí – nové knihy (2., 3. třída) 

on-line třídní schůzky pro rodiče 

 květen: 

beseda s dentální hygienistkou (přípravná třída) 

vystavení výtvarných prací žáků v evangelickém kostele v rámci Noci kostelů 

návštěva venkovních výstav v rámci Majáles 

 červen: 

oslava Dne dětí 

návštěva výstavy P. Čecha na zámku 
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divadelní představení (první - čtvrtá třída) 

setkání s knihovnicí – ilustrace pohádkového příběhu (přípravná, první třída) 

projektový den mimo školu – Šablony II – ZOO Olomouc (přípravná, druhá, třetí třída) 

projektový den – Šablony II – Poznej své město (první třída) 

projektový den ŠD – Šablony II –  Stolístek Linhartice (první třída) 

poznávací výprava na Hradisko (první třída) 

školní výlety (čtvrtá třída Svitavy, pátá třída ZOO Olomouc, šestá Boskovice, sedmá třída 

Městečko Trnávka, osmá pěší výlet do Pekla, devátá třída Vidapark Brno) 

Společně k bezpečí (sedmá třída) 

Projektový den Dopravní výchova (pátá – devátá třída) 

Sportovní turnaj (pátá – devátá třída) 

Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy 

Den OČMU 

Sportovně turistický kurz (první – devátá třída) 

Vypracovaly: Mgr. Eva Izáková a Mgr. Veronika Fečová 

 

 SPORT A TĚLOVÝCHOVA NA ŠKOLE 

 

Sport a tělesná výchova slouží jako relaxační prvek ve výuce a podílí se na utváření 

osobnosti mladého člověka. Jsme si vědomi toho, že sportem můžeme žáky dobře směrovat  
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od patologických jevů současnosti, proto se snažíme žáky ke sportu motivovat. Bohužel          

z důvodu koronavirové krize nebylo  možné se jakýchkoliv sportovních aktivit zúčastnit            

a sportovní aktivita byla omezena. Sport se začal probouzet po celorepublikovém rozvolnění   

až na sklonku školního roku a  to již v rozpise žádné soutěže nebyly. Jedinou akcí byl 

sportovní den a turnaj ve florbale tříd.  

 Vypracoval: Mgr. Erich Kalous 

  

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

            Z již zmíněného důvodu (celosvětové pandemie) nebyl lyžařský kurz v tomto roce 

realizován.  

Vypracoval: Mgr. Erich Kalous 
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 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

            Dopravní soutěže vyhlašovaná ministerstvem školství o znalostech a dovednostech 

v dopravě se z důvodu pandemie Covid-19 neuskutečnila. Z téhož důvodu nebyl realizován 

kurz dopravní výchovy pro žáky 4. třídy. Dopravní výchova pro žáky 5. - 9. ročníku byla 

zopakována a prohloubena v rámci projektového dne 25. 6. 2021, který se zaměřil na témata:  

 pravidla silničního provozu,  

 druhy kol a jejich povinná  výbava,   

 první pomoc zaměřená  na ošetření nejčastějších úrazů při jízdě na kole. 

Vypracoval: Ing. Antonín Medřík 

 

 ZPRÁVA O KLUBU MLADÝCH ČTENÁŘŮ 

I letos jsme v rámci Klubu Mladého čtenáře navázali na již tradiční spolupráci 

s nakladatelstvím Albatros, Grada, Mladá Fronta a Fragment. Nabídka knih chodí pravidelně   

4krát ročně a je rozdělena do čtyř oblastí: podzim, zima, jaro a léto. Přesto, že nabídka 

nakladatelství je velmi pestrá, tak se v letošním roce objednávalo méně, než loni. Hlavně  

z důvodu distančního vzdělávání. I tak si někteří žáci a pedagogové nenechali určité tituly 

knih utéct. Všechny objednané knihy byly dotyčným  předány a faktury uhrazeny.  

Vypracovala: Barbora Kolkopová Přichystalová 
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 ČINNOST METODICKÉHO SDRUŽENÍ 

           Také v tomto školním roce pracovalo metodické sdružení v rámci prvního stupně 

a přípravné třídy. Učitelky se sešly v srpnu, on-line v lednu a v červnu. Další setkání 

probíhala dle potřeby – on-line výuka a vychytávky při její realizaci, Šablony II. 

 Třídní učitelky jednotlivých tříd se pravidelně scházely s výchovnou poradkyní a řešily 

IVP, jejich naplňování a vyhodnocování. Dále se scházely při sdílení dobrých zkušeností, 

mezitřídní spolupráce nebo při sdílení dobré praxe s novými pomůckami. 

 Školní rok byl výrazně poznamenán pandemií Covid-19. Nejen, že se žáci učili on-line, 

rotačně, ale téměř celý rok se nemohly vidět třídy mezi sebou, byly uzavřeny kulturní 

instituce, sportoviště, knihovna, lidé se nesměli scházet. 

 Všechny třídy byly zapojeny do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do 

škol“ pod záštitou firmy Ovocentrum V+V Valašské Meziříčí. V průběhu roku měli žáci 

možnost ochutnat některé výrobky z mléka, ovocné a zeleninové saláty. 

 Sociálně potřebným žákům byly zaplaceny obědy ve školní jídelně nadací paní Tykač. 

Třídní učitelky kontrolovaly pravidelně docházku a přístup dětí k tomuto daru. 

 V letošním roce byla velmi okleštěna spolupráce s tradičními institucemi našeho města 

- s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic, DDM, Zdravým městem. Spolupráce mohla 

probíhat jen on-line, popř. na veřejném prostranství. Akce, kterých se pravidelně zúčastňuje 

větší množství lidí, byly zrušeny úplně. 

 Zápisy do první i přípravné třídy mohly proběhnout jen on-line, bez přítomnosti dětí. 

Z tohoto důvodu neproběhla ani žádná předzápisová setkání nebo akce. 

 Všechny učitelky se zapojily do projektu    Šablony II – doučování, kluby,  tandemová 

výuka, projektové dny. Žáci budou ještě dlouho vzpomínat na výlet do ZOO Olomouc či 

návštěvu ekocentra Stolístek v Linharticích. Tyto aktivity jistě pomohly žákům zdárně 

překonat tento naprosto vyjímečný školní rok.  

Vypracovala: Mgr. Eva Izáková 

 



 41 

 

 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Rok s Večerníčkem ve školní družině na Křižovatce 

Školní družina se rozdělila na dvě oddělení – 1. oddělení přípravné třídy a 2. oddělení 

ve složení 1., 2., a 3. třídy. 

Letošní školní rok jsme prožili s pohádkami z Večerníčků. Každý měsíc jsme se 

věnovali jedné pohádce.  

Na podzim jsme se seznámili s žáky 3.B, tedy s Machem a Šebestovou. Do své 

chaloupky v mechu a kapradí nás pozvali Křemílek a Vochomůrka. Upekli jsme si parádní 

koláč s vůní podzimu a vydlabali jsme dýně. A jaký je podzim v lese nám ukázal pohádkový 

hajný Robátko a jeho jelen Větrník. Vyrobili jsme si například náhrdelník z kaštanů. 

Na vánoce jsme se podívali do jeskyně v lese Řáholci, tedy k Rumcajsovi a Mance. 

Zúčastnili jsme se také celoměstské akce a nazdobili jsme si svůj vánoční stromeček, který 

zdobil náměstí po celý advent.  Zima byla dlouhá a nám dělali společnost králíci z klobouku 

– Bob a Bobek. S nimi jsme procestovali severské země a podívali jsme se, jak se žije           

u eskymáků. Měsíc březen se nesl v duchu Ferdy mravence. Bohužel, naši činnost narušovalo 

nařízení vlády z důvodu covidových opatření.  

Vypracovala: Monika Sádecká, Dis. 

  

 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

 

V letošním školním roce bylo do přípravné třídy přijato celkem 10 dětí do konce září, 

4 chlapci a 6 dívek. V průběhu školního roku 3 děti pracovaly s podpůrnými opatřeními, od 

ledna pracovala v přípravné třídě asistentka pedagoga pro chlapce s diagnózou porucha 

opozičního vzdoru. Šest dětí bylo s odkladem školní docházky a čtyři předškoláci. 

 Od začátku školního roku pracovala s dětmi učitelka Mgr. Eva Izáková. Děti 

pracovaly podle ŠVP PV „Brána dětem otevřená“ a také podle principů                     

Daltonské výuky – odložená pozornost, daltonská tabule… 

Dětem byly poskytnuty zdarma téměř všechny pomůcky a výtvarný materiál pro 

práci. Děti měly k dispozici též školní pracovní sešity pro předškoláky. V průběhu školního 

roku byla nakoupena velmi kvalitní pomůcka – Klokanovy kapsy, která rozvíjí děti v oblasti 

zrakového vnímání, prostorové analýzy, předmatematických představ. 
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Také v letošním školním roce byla náplň ŠVP rozdělen do 8 bloků. Bohužel i žáci 

přípravné třídy si vyzkoušeli distanční výuku. Poprvé od 14. října do 17. listopadu, podruhé 

od 1. března do 9. dubna. Učitelka kopírovala pracovní listy, ale probíhala i on-line výuka. 

Postupně se do této výuky zapojily všechny děti. I přes tuto nepříznivou situaci se nám 

podařil ŠVP splnit. První dvě vyučovací hodiny jsme zpravidla pracovali ve třídě, druhé dvě 

jsme pobývali, pokud to jen trochu šlo, venku. Jedenkrát týdně měly děti také půlenou 

hodinu, jedna část byla věnována logopedii, druhá rozvoji předmatematických představ, nebo 

stolním hrám. 

Bohužel se letos nemohla uskutečnit ani jedna z tradičních akcí – setkání s rodiči, 

vánoční besídka, vystoupení pro seniory.  

I v letošním školním roce jsme se zapojili do celoročního projektu „Ovoce a zelenina 

do škol“, „Mléko do škol“ s jeho doprovodnými programy – ochutnávkami, sami jsme si 

takto vyrobili několik pochoutek. 

Hodnocení dětí probíhalo slovně po každé činnosti. Každý den si děti zaznamenávaly 

svoje splněné úkoly na daltonskou tabuli, což je motivovalo k práci a dokončení zadaných 

úkolů. Za každý splněný úkol dostalo dítě magnetku, každý pátek si dítě magnetky spočítalo.  

Na konci prvního pololetí obdržely všechny děti “Ocenění pololetní práce“, na konci 

školního roku „Pochvalný list“. Rodiče na konci školního roku obdrželi „Zprávu o předškolní 

přípravě“. 

Vypracovala: Mgr. Eva Izáková 

 

  ZÁJMOVÁ ČINNOST 

            Školní rok 2020/2021 byl velmi zásadně ovlivněn pandemií, proto i zájmová činnost 

v rámci školy probíhala částečně omezeně. Pokud to však situace dovolila, vrátili jsme se 

k oblíbeným volnočasovým aktivitám. 

           V 1. třídě probíhaly v rámci distanční výuky v online prostoru Tvořivé středy, ve 

kterých děti vyráběly výrobky pomocí různých technik či materiálů. Zkoušely si také za 

pomoci maminek a babiček vytvořit různé drobnosti v kuchyni. 

V rámci Šablon probíhal ve škole Čtenářský klub, který byl určen žákům 1. – 3. třídy. Tento 

kroužek vedly Mgr. Eva Izáková a Mgr. Iveta Chlupová. Klub navštěvovalo   žáků. Cílem 

klubu bylo rozvíjet čtenářské dovednosti a gramotnost, seznámit děti s knihami, které jsou   
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pro ně vhodné, ukázat jim, čím je kniha přínosná a zajímavá. Tato aktivita byla plně 

využívána a děti ji měly velmi rády. 

            Dalším projektem ze Šablon bylo odpolední Doučování, které navštěvovaly děti 2. – 

4. třídy. Je třeba je pochválit za pilnou a svědomitou práci. 

Jakmile to docházka dětí do školy dovolila, byla obnovena také činnost Badatelského klubu 

pod vedením Mgr. Hany Novákové. Zde se děti naučily s úctou k přírodě kolem nás pracovat 

s mikroskopem a pozorovat rostliny a živočichy. 

                                                                                     Vypracovala: Mgr. Iveta Chlupová 
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 VÝSLEDKY INSPEKCE NA ŠKOLE 

           Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve škole pouze tematická inspekční činnost 

zaměřená na průběh a kvalitu distančního vzdělávání. Práce pedagogů a celé školy  

v mimořádné situaci distanční výuky byla hodnocena velmi pozitivně. 

 

 VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 2020/2021 

           V tomto školním roce neproběhlo na naší škole žádné zjišťování výsledků žáků.  

 

 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Obědy pro děti 

    Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé 

životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých 

problémů. 

          Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, 

kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž 

situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve 

školní jídelně, přes veškerou snahu rodiny, mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem. 

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací 

smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci 

jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. S každou základní školou je řešena žádost 

individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. 

Naše škola je v tomto projektu zapojena již 4. rokem a v letošním školním roce bylo 

prostřednictvím projektu Obědy pro děti podpořeno 24 žáků.  
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IT pro děti 

Projekt Obědy pro děti byl v letošním školním roce jedním z projektů obecně 

prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., jehož potřeba vyplynula 

z pandemické situace a dlouhodobé distanční výuky v letošním školním roce. 

 

V rámci této podpory zajistila škola na základě odsouhlasených žádostí čtyři kusy 

nových notebooků značky HP pro distanční výuku dětí. 
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 PARTNERSKÁ ŠKOLA 

          Jsme partnerskou školou nakladatelství Fraus. 

 

 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

         Škola není zapojena do aktivit celoživotního vzdělávání. 

 

 

 SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

            Odborová organizace na škole nepracuje. 
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                                                        ZÁVĚR 

 

Výroční zpráva za rok 2020 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

            Výroční zpráva Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy o 

činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2020.  

            Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je Základní 

škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy jako povinnému subjektu uloženo 

vydání výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat tyto 

body:  

 

A/ Celkový počet podaných žádostí o informace 190/0/0 – kde první  číslo uvádí žádosti 

vyžádané osobně či telefonicky, druhé číslo uvádí žádosti podané elektronicky, třetí číslo 

uvádí počet žádostí podaných písemně. Nejčastější dotazy se týkaly akcí pro předškoláky,  

distančního průběhu organizace zápisu do prvních tříd, lyžařského výcvikového kurzu, 

podávání přihlášek na střední školy, organizování společné třídní schůzky zákonných 

zástupců žáků 9. třídy a zástupců středních škol v regionu, průběhu a organizace distanční 

výuky. 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  0  

 

C/ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu    0 

      

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržení tohoto zákona   0 

                                               

E/ Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   0 

     
 

            Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti, nebo prostým 

zveřejněním.  

           Zveřejňování informací se dělo pomocí informačních letáků, prostřednictvím 

sdělovacích prostředků (především Moravskotřebovský zpravodaj), prostřednictvím www 

stránek – www.zskrizovatka.cz. Většina informací byla podána telefonicky nebo ústně při 

osobní návštěvě. Informace o změnách ve vyučování, o konání akcí školou jsou zasílány 

zákonným zástupcům prostřednictvím oznamovacích lístků.  

 

Zveřejněno dne 7. 1. 2021          

http://www.zskrizovatka.cz/

