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PODĚKOVÁNÍ 

Po ukončení školního roku 2021/2022 patří poděkování všem zaměstnancům, žákům a rodičům, 
kteří zvládli další náročný školní rok. 
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Výroční zpráva za školní rok 2021/22 byla zpracována podle následujících právních 
nařízení: 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) § 11 

Vyhláška č. 150/2022 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv  
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 Název školy:    Základní škola U Kostela Moravská Třebová 

Sídlo/adresa školy:   Kostelní náměstí 21, Město, 571 01 Moravská Třebová 

Identifikátor zařízení:  049328077 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČO:     63609053  

  

 Zřizovatel:    Město Moravská Třebová 

Adresa:    Náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 

Právní forma:   obec 

IČO:     00277037 

  

 Kontakty:  

Telefon:    +420 461 311 669 (kancelář), +420 737 914 789 (ředitelna) 

E-mail:    info@zsukostela.cz  

    zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz (ředitelka) 

www stránky:    https://zsukostela.cz/ 

  

 Ředitelka školy:   Mgr. Zdenka Šafaříková 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Krejčí 

  

Školská rada:    Ing. Miloš Mička 

     Bc. Ivana Kelčová 

     Mgr. Veronika Fečová 

     Věra Weinlichová 

     Jakub Motl 

     Ladislava Stará  

  

https://zsukostela.cz/zakladni-skola-u-kostela/kontakty/info@zsukostela.cz
about:blank
mailto:safarikova@zskrizovatka.cz
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MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Školu tvoří dvě hlavní budovy vzdálené od sebe asi 500 m. V jejich areálech se nachází dvě malé 
tělocvičny, dvory a bývalé hřiště. Součástí školy je též výdejna na ulici Josefská a velká tělocvična 
na ulici Olomoucká. Všechny tři tělocvičny bývají v běžném režimu využívány nejen žáky naší 
školy, ale i velkou částí veřejnosti a organizovaných složek. Jsou vybaveny základními cvičebními 
pomůckami a nářadím.   

Přestože budovy vypadají rozlehle, prostorově jsou v ní umístěny pouze kmenové třídy a sedm 
odborných učeben – jazykové, počítačové, učebna fyziky a chemie. Všechny učebny jsou dle 
finančních možností dovybavovány moderními pomůckami, dataprojektory a počítači.  Všechny 
třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, kterých škola v současné době má dvacet dva, 
počítači a notebooky pro vyučující. Sborovny a kabinety byly zasíťovány a vybaveny odpovídající 
audiovizuální a výpočetní technikou.  

Součástí školy nejsou dílny ani pozemky. V letošním školním roce jsme dokončili úpravu učeben 
chemie a fyziky, které jsme vybavili moderními výukovými pomůckami. 

V průběhu 2. pololetí školního roku proběhla výměna střešní krytiny na jedné z budov školy, na 
Kostelním náměstí, a výmalba tělocvičny na ulici Olomoucká. 
 
Během letních prázdnin se rekonstruovaly podlahy ve dvou místnostech na budově Kostelní 
náměstí. Zároveň proběhla poslední etapa výměny šatních skříněk žáků.  
 

 

Materiálně-technické podmínky  

Učebny/třídy 19 

Odborné učebny (jazyková, počítačová, školní kuchyňka) 7 

Odpočinková zóna (bývalé hřiště) 1 

Tělocvična (součást školy)  2 

Tělocvična na ulici Olomoucké 1 

Výdejna na ulici Josefské 1 

Počítačová učebna 2 

Kabinety 6 

Vybavení školy audiovizuální i výpočetní technikou 22 interaktivních tabulí 

 

Vypracoval: Ing. Antonín Medřík 
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Šafaříková 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Krejčí 

Výchovná poradkyně: Mgr. et Mgr. Alice Medříková 

Učitelé: Mgr. Renata Dopitová 

Mgr. Lucie Dosedělová 

Mgr. Veronika Fečová 

Mgr. Jiřina Holešovská 

Mgr. Dana Horská 

PaedDr.  Zdeňka Hošková 

Mgr. Iveta Chlupová 

Mgr. Eva Izáková 

Andrea Jakubcová, DiS. 

Barbora Kolkopová Přichystalová 

Mgr. Ivona Kӧnigová 

Hana Kroppelová 

Mgr. Ivona Kroulíková 

Mgr. Vladimíra Machačová 

Ing. Antonín Medřík 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková 

Mgr. Magda Mlejnková 

Karel Moravec 

Mgr. Kateřina Nečasová 

Mgr. Vlastimil Novák 

Mgr. Hana Nováková 

Mgr. Eva Pallová 

RNDr. Alena Purketová 

Monika Sádecká, DiS. 

Mgr. Eva Šařecová 

Bc. Jitka Štolová 

Dana Vaníčková 

Věra Weinlichová, DiS. 

Ing. Vladislav Zezula 
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Vychovatelky ŠD:  Eva Krušinová, Monika Sádecká, DiS.,    

 Libuše Ševčíková, Hana Zmeškalová 

Asistenti pedagoga:  Vlastimil Bednář, Iveta Jílková, Iva Knápková, Hana Kroupová, 

Dana Marková, Martina Miková, Alena Smékalová, Martina 

Štaffová, Hana Šikulová, Renata Tomanová, Dana Vaníčková, 

Marcela Zukalová 

Provozní zaměstnanci:  školník – Josef Fridrich 

uklízečky – Ludmila Černá, Romana Kokyová,  

                      Alena Nováková, Věra Vlachová  

účetní – Anna Chmelařová, Hana Zástěrová 

pracovnice výdejny - Lenka Rusková, Petra Šimečková 

správce počítačové sítě - Karel Moravec 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Datum Název akce Jméno učitele 

1.10. 2021 Nová úprava dovolené Z. Šafaříková 

14. 10. 2021 Diagnostika vztahů ve třídě A.Medříková 

27. 10. 2021 Učíme děti nebo matematiku? L. Dosedělová 

10. 12. 2021 Hygienické minimum P. Šimečková 
L. Rusková 

14. 1. 2022 Práce třídního učitele E. Pallová 
V. Fečová 
V. Novák 

27. 1. 2022 Převrat v zaměstnání 
nepedagogů po novele ZP 

Z. Šafaříková 

11. 2. 2022 Čtenářské dílny L. Dosedělová 

3. 3. - 5. 3. 2022 Edukačně stimulační program 
pro předškoláky 

E. Izáková 

17. 3. 2022 Rozšíření číselného oboru L. Dosedělová 

25. 3. 2022 Jak na smysluplné testy E. Pallová 
A. Purketová 

25. 3. 2022 Práce s očekávanými výstupy E. Pallová 
V. Machačová 

30. 3. 2022 Nástrahy  Z. Šafaříková 

31. 3. 2022 Anglická gramatika D. Horská 

13. 4. 2022 Pedagogická intervence A. Chmelařová 

22. 4. 2022 Jak pracovat s ohroženým 
dítětem 

H. Šikulová 

7. 5. 2022 FKSP A. Chmelařová 

12. 5. 2022 Skončení PP Z. Šafaříková 

25. 5. 2022 Na co se zaměřit při přípravě 
školního roku 

Z. Šafaříková 

25. 5. 2022 Přímá pedagogická činnost 
zástupce ŘŠ 

Z. Šafaříková 

21. 6. 2022 Jak na smysluplné testy K. Nečasová 

24. 6. 2022 Umělcem v předškolním a 
mladším školním věku 

M. Sádecká 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Zdravá škola“ 

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

1.A, 2.A, 4.A – 9.A 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „Dnes jsme moudřejší než 

včera, 10. verze“ 

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

1.B – 9.B, 3.A 

ŠVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – „Brána dětem otevřená“ Přípravná třída 

ŠVP PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - “Školní vzdělávací program 
školní družiny” 

Školní družina 

 

Vypracoval: Mgr. Martin Krejčí 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Zápis do 1. třídy v letošním roce proběhl obvyklou prezenční formou a to  v období od  7. 4. 2021 
do 20. 6. 2022 (vzhledem k možnosti zapsat do 1. třídy ukrajinské děti). 

K zápisu se dostavilo celkem 54 dětí. Na základě vyšetření v PPP a doporučujícího posouzení 
odborného lékaře nebo klinického logopeda bylo u 15 žáků rozhodnuto o odkladu školní 
docházky. Do prvního ročníku k 1. 9. 2022 nastoupí 39 žáků. 

Vypracoval: Ing. Antonín Medřík 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

POČTY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 

Třída Celkem žáků Přijato 

5. 10 8 

7. 1 0 

8. 6 6 

9. 29 29 

Celkem 46 43 

 

POČTY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ Z 9. TŘÍDY – OBORY 

Střední škola 
9. třída 

Počet % 

Maturitní 11 37,93 

Učební 18 62,07 

Celkem 29 100 

 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH1 

Třída Chlapci Děvčata Celkem  

1.A 4 6 10 

1.B 14 7 21 

2.A 8 6 14 

2.B 13 11 24 

3.A 10 9 19 

3.B 9 9 18 

4.A 9 5 14 

4.B 7 15 22 

5.A 8 6 14 

5.B 11 17 28 

6.A 4 8 12 

6.B 7 12 19 

7.A 12 10 22 

7.B 13 7 20 

8.A 11 6 17 

8.B 14 13 27 

9.A 8 3 11 

9.B 7 11 18 

Celkem 169 161 330 

Vypracoval: Mgr. Martin Krejčí  

                                                           
1 stav k 30. 6. 2022 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

Uvolnění protiepidemických opatření znamenalo obnovení soutěží pro děti a zapojení našich žáků 
v nich. 

Oblastního kola “Dopravní soutěže mladých cyklistů” se zúčastnila dvě družstva. V kategorii 
starších žáků se družstvo ve složení Dominik Doubek, Ludmila Fialová, Jaroslav Mlejnek a Jessica 
Tenglerová umístilo na třetím místě. Stejného umístění dosáhlo i družstvo mladších žáků ve 
složení Leoš Amort, Michelle Horváthová, Štěpánka Pekárková a Jan Žvátora. 

Žáci 1. - 3. tříd se zapojili do “Švihadlového čtyřboje”. Mezi školami našeho města a okolí 
vybojovali následující umístění. Chlapci z 1. třídy (Vojtěch Kališ, Tadeáš Moravec a Štěpán 
Hanousek) obsadili první tři místa.  Obdobně úspěšná byla i děvčata z první třídy (Tereza 
Zugarová a Adriana Mrázková) - náleží jim první dvě místa . Z druhé třídy se na krásném třetím 
místě umístila Tereza Hegerová. Žákyním třetí třídy náleží první a třetí místo (Ema Němcová, 
Eliška Lipovská). 

22 žáků naší školy se zúčastnilo “Logické olympiády”, kterou pořádá Mensa ČR. A rozhodně se 
neztratili, neboť 16 z nich se umístilo v první polovině všech řešitelů z celé České republiky.   
V kategorii dětí druhých tříd mezi naše nejlepší patří Sebastian Hansgut, Sanuel Siderov a Tomáš 
Štefka. Kategorii dětí 3. - 5. tříd nejlépe reprezentovali: Erika Havlíková, Tomáš Šimon a Tú Anh 
Tran Le. Karolína Tomusková, Benjamin Vystavěl a Radim Kadidlo byli našimi nejlepšími 
reprezentanty v nejstarší kategorii. 

Výtvarné soutěže v našem městě organizovali především Dům dětí a mládeže, zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová a Městská knihovna Ladislava  
z Boskovic v Moravské Třebové.  

a) Ve výtvarné soutěži “Krásy podzimu 2021” vyhráli ve svých kategoriích Ondřej Pliska, 
Karolína Kokyová a Jan Bittner.  Dalších deset žáků dosáhlo na medailová umístění. Děti  
z přípravné třídy byly první v kategorii kolektivních prací. 

b) U příležitosti Světového dne vody byla uspořádána výtvarná soutěž “Modrá planeta”. 
Našimi nejúspěšnějšími žáky byli: Melánie Cinová, Jan Žvátora, Jiří Zezula, Tadeáš Horta  
a Matyáš Kolář. 

c) Mezi nejúspěšnější práce “Světa robotů” patřila díla Adama Ertla A Dominika Dolanského, 
Štěpánky Pekárkové, Liliany Mikové a Diany Absolonové. Výstava prací se uskutečnila  
v městské knihovně. 

Našim žákům se dařilo také v matematické soutěži Pangea. Mezi naše nejlepší řešitele patří Daniel 
Kalenčuk, Adam Kolář, Michaela Slunéčková, Eliška Šípová a Karolína Tomusková. Suverénně 
nejlepší a zároveň postupující do finálového kola je Tú Anh Tran Le . 

V tomto školním roce se 12 našich žáků zúčastnilo Přírodovědného klokana. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 39 609 soutěžících z celé České republiky. V soutěžní kategorii Kadet (8.-9. třída ZŠ) 
patřili mezi nejúspěšnější řešitele na naší škole Radim Kadidlo, Adam Besson a Daniel Kalenčuk. 
Celkově naši žáci dosáhli velmi pěkného průměrného výsledku (50,2), který byl vyšší než průměr 
všech řešitelů (42,5). 

Vypracoval: Ing. Antonín Medřík 
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EXKURZE, VÝLETY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, PROJEKTOVÉ DNY 

Exkurze: 

• FabLab tour   – návštěva digitální dílny (na náměstí), podpora technického vzdělávání, pro 
vyšší ročníky 

• Stolístek Linhartice – různé akce během roku, pro nižší ročníky, např. Mladý badatel, Od 
kutění k řemeslu, Bylinky a jejich užitek, Zelené ostrůvky 

• Zámek v Moravské Třebové – výstava Boskovicové 
• Muzeum v Moravské Třebové – prohlídka starověkých expozic, projekt Den Země 
• Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové – keramická dílna, lezení na umělé stěně 
• Knihovna v Moravské Třebové – projekt Čteme rychle a vnímavě a další akce 
• Protidrogový vlak – interaktivní projekt v oblasti protidrogové prevence (pro starší žáky) 
• Polybus v Linharticích – podpora technického vzdělávání (pro mladší žáky) 

Divadelní představení: 

• Jirka s kozou (pro mladší žáky) 
• Proč být holkou/klukem z cyklu Listování (pro starší žáky) 

Kino: 

• Tajemství staré bambitky 2 (pro mladší žáky) 
• Spider Man: Bez domova, Zátopek (pro starší žáky) 

Výlety: 

1. stupeň: 

• Častolovice – zámek 
• Brno – Vida centrum 
• Cimburk – naučná stezka 

 2. stupeň: 

• Velké Losiny – papírna, zámek 
• Praha – zoologická zahrada 
• Praha – národní muzeum 
• Olomouc – pevnost poznání 
• Boskovice – zámek 
• Olomouc – zoologická zahrada 
• Praha – svět medúz, úniková hra, kino 

 

 

 



16 

 

 

DEN OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Dne 27. června se na naší škole U Kostela uskutečnil „Den ochrany člověka za mimořádných 
událostí“. Letos byl pod taktovkou profesionálů z Krajského vojenského velitelství Pardubice, 
studentů z Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové 
a v neposlední řadě zdravotnické záchranné služby z Moravské Třebové. Na osmi stanovištích byl 
připraven bohatý program.  

Děti i pedagogové z obou našich budov se mohli seznámit prakticky i teoreticky s těmito tématy: 
výstroj a typy zbraní vojáků české armády, vojenská zdravověda se základy první pomoci, 
maskovací barvy na obličej, ukázka boje zblízka, použití protichemické ochrany, spojovací 
příprava pomocí vysílaček a základy topografie. Díky pracovníkům ZZS MT si děti mohly 
prohlédnout vybavení sanitky, vyzkoušet si nepřímou masáž srdce a dozvědět se mnoho 
zajímavých informací o práci záchranářů. 

Vypracovaly: Mgr. Veronika Fečová, Mgr. Ivona Kroulíková 

 

PROJEKT MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY 

Letošní, již patnáctý ročník projektu se realizoval 9. – 10. září 2021, prostřednictvím žáků VIII. B. 
Program projektu připravil Mgr. Vlastimil Novák, na jeho realizaci se podílela Mgr. Vladimíra 
Machačová. 

Hlavnímu cíli projektu, přiblížit žákům kulturní, 
přírodní a historické zajímavosti moravsko- 
třebovského regionu a rozvíjet tím jejich kladný 
vztah k rodnému kraji, byl podřízen celý jeho 
program. 

Obsah mladějovských projektů je připravován 
vždy několik měsíců předem. Bylo tomu tak i v 
15. ročníku, kdy již v říjnu 2020 bylo téměř jasné, 
jak bude projekt vypadat a čemu se v něm budou 
žáci věnovat. Do jeho pečlivě připraveného 
programu však zasáhlo několik zdánlivě 
nepřekonatelných překážek, které jej téměř úplně změnily: kvůli provozně – technickým potížím 
žáci nemohli být jako vždy ubytováni v mladějovském průmyslovém muzeu, jak bývá v projektech 
obvyklé, a museli si najít nocleh na faře v Rychnově. Kvůli nutnosti testování na COVID-19, které 
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bylo nezbytné provést ve čtvrtek ve škole, musel být program zkrácen z plánovaných tří dnů na 
dva dny. 

Pokus stihnout všechny původně naplánované aktivity během dvou dnů se brzy ukázal jako 
neproveditelný, pročež se nakonec vše podřídilo 
jedinému cíli, a to zvládnout dokončit 
nejdůležitější práci = žákovský film (i ten však 
ovlivnil nedostatek času, původně plánované 
lokace pro natáčení jednotlivých scén, které byly 
roztroušené po celém Hřebečském masivu, se s 
blížícím koncem projektu postupně nahrazovaly 
jinými, které byly co nejvíce po ruce a alespoň 
rámcově připomínaly zamýšlené prostředí). 

Z programu projektu však nemohla vypadnout 
ani samotná cesta do Mladějova, která v tomto 
ročníku vedla kolem hranice Lanškrounského a 
Moravskotřebovského panství, která dříve 
tvořila i zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.    

Nedostatek času na většinu aktivit, absence přátelského prostředí průmyslového muzea a snad  
i další faktory poměrně výrazným způsobem ovlivnily atmosféru projektu, která postrádala 
všeobecnou tvůrčí pohodu, která je pro mladějovské projekty tak příznačná. 

Žákovský film se i přes všechny překážky podařilo dokončit (je jedním z nejdelších, které kdy žáci 
v Mladějově natočili) a 12. listopadu proběhla v areálu mladějovského muzea jeho veřejná 
premiéra s pojená s malou výstavou přibližující dění v projektu a představením projektového 
sborníku.  

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Novák 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Žáci 1. – 3. tříd se v červnu zúčastnili Školy v přírodě 

v rekreačním středisku Svratouch u Poličky. Děti tu 

strávily 3 dny. Rekreační středisko nabídlo malým 

dětem ubytování v kamenné budově  

a větším dětem v chatkách. Letošní škola v přírodě 

byla zaměřená na les. Děti byly rozděleny do družstev 

tak, aby tým tvořili zástupci všech tříd. Náplní pobytu 

v přírodě byly hry, soutěže a plnění úkolů v různých 

disciplínách. Důležité byly nejen výkony, ale také 

týmová spolupráce.   
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Všechny děti si zaslouží obrovskou pochvalu nejen za sportovní výkony, ale i za snahu o pořádek 

a čistotu pokojů a chatek a také za odvahu. Vždyť mnozí z nich nocovali mimo svůj domov poprvé 

v životě a zvládli vše na výbornou!                     

Vypracovala: Mgr. Lucie Dosedělová 

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  

Členství: 

• M. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy 
do školních vzdělávacích programů. Bedrník – časopis pro ekogramotnost. 

• Klub ekologické výchovy – KEV – je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje 
jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu. 

Soutěže: 

• KEV – o titul Škola udržitelného rozvoje na období 2021–2023 – byl vytvořen pouze 
seznam přihlášených škol, kde jsme uvedeni. Vyhodnocení neproběhlo. 

• Znalostní – Přírodovědný klokan – 12 žáků (zájemci z VIII. B a IX. B). Naši zúčastnění žáci 
dosáhli vyššího průměrného výsledku (50,2 b), než je průměr všech řešitelů z celé České 
republiky (42,5 b). 

• Výtvarné soutěže s přírodovědnou tematikou vyhlášené DDM ve městě. 

Sběr: 

• Recyklohraní – sběr použitých baterií – nasbíráno přes 240 kg baterií (odvezeno do 
speciální třídicí linky v Kladně). 

• Sběr léčivých rostlin – téměř 15 kg sušené pomerančové kůry. Vzhledem k množství sběru 
proběhlo jeho uložení do kabinetu (odvezen bude do LEROS, s. r. o. – Slatiňany až ho bude 
větší množství). 

 Projekty externí: 

• Stolístek Linhartice – třída II. B 
• Recyklohraní – baterie – všichni mimo třídu IX. B 
• Na pohodu – třída V. B, VI. B a VII B. 
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• DDM ve městě – lezení na umělé stěně, práce s keramickou hlínou – třída I. B a II. B 
• ČSO – program občanské vědy Ptačí hodinka – dobrovolníci na 2. stupni 
• Svačinky do škol (podpora českého zemědělství) – všichni 

Projekty interní: 

• Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – zájemci ze třídy VIII. B (podpora regionu) 
• Družinové strašení a jiné akce družiny k ročním obdobím 
• Tematické vycházky do okolí – 1. stupeň a ŠD 
• Tematická pozorování v okolí školy – žáci SPPP 6. a 7. ročníku 
• Třídní výpravy do okolí 
• Baterkožrout + školní sběr použitých baterií (kromě třídy IX. B) 
• Sběr léčivých rostlin (třída I. B a III. A, B a IV. B) 

 Další činnosti: 

• Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o dění v oblasti EVVO vždy jednou za měsíc 
• Zařazení odpovídajících témat EVVO do výuky, viz ŠVP 
• Začleňování aktuálních témat EVVO do výuky podle obsahu 
• Péče o květinovou výzdobu 
• Třídění odpadu ve škole 
• Hospodárné využívání vody 
• Hospodárné využívání elektrické energie 
• Hospodaření s teplem – ventily, větrání 
• Používání šetrných čisticích prostředků k ŽP 

    

Vypracovala: RNDr. Alena Purketová 

 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/
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POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU  

Naše škola se zapojila do projektu The Kellner Family Foundation Pomáháme školám k úspěchu 
v roce 2020. Tento projekt má za cíl efektivně podporovat vzdělávání a zlepšovat české školství. 
Hlavní myšlenkou není pouze jednosměrně školit pedagogy, jde zde především o vzájemnou 
spolupráci mezi učiteli, profesní učení pedagogů nejen v jednotlivých školách, ale i mezi 
zapojenými školami vzájemně, sdílení zkušeností a šíření poznatků, rozvoj čtenářství  
a pisatelství. 

Na škole působí skupina pedagogů, kteří se snaží intenzivně využívat poznatky z odborných 
seminářů a předávat zkušenosti ostatním kolegům z pedagogického sboru. 

Díky projektu se snažíme nahlížet na vyučovací proces inovativně, o výuce více přemýšlet, hledat 
nové formy a metody výuky, aby se žáci učili s chutí a nasazením, nebáli se vyjadřovat své názory, 
ale také zároveň respektovali názory druhých, kriticky přemýšleli nad informacemi  
a v neposlední řadě zažívali úspěchy při svém rozvoji. 

Během tohoto školního roku jsme některých třídách zkoušeli párovou výuku a ve vybraných 
třídách jsme zavedli čtenářské dílny. Čtenářství jsme rozvíjeli nejen v hodinách českého jazyka, 
ale i v odborných předmětech. 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Nečasová  

 

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 5. rokem a v letošním školním roce bylo 
prostřednictvím projektu Obědy pro děti podpořeno 29 žáků, celková podpora ve školním roce 
činila 158 910 Kč. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková  
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DIGITALIZUJEME ŠKOLU  

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispěla na 

vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních 

kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková  

 

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ 

Na naší škole proběhl projekt MŠMT Národní plán doučování, který byl financován Evropskou 

unií – NextGenerationEU. Cílem bylo zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku 

pandemie COVID-19. Doučování nebylo jen doháněním učiva pro dobré známky, ale  

i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně byl 

určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což byl prakticky každý, kdo cítil, že mu 

doučování pomohlo. Doučování probíhalo ve skupinkách i individuálně, vedli jej učitelé  

a asistenti pedagoga. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková  
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

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 a péči o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje nebo zprostředkuje podporu a metodickou pomoc 
učitelům v souvislosti s realizací společného vzdělávání. V této oblasti prováděla i činnost 
hospitační. 

Funkci kariérové poradkyně zastávala ředitelka školy Mgr. Zdenka Šafaříková. Náplní práce je 
poskytování kariérového poradenství, pomoc s administrativou spojenou s přijímacím řízením  
a následně řešení individuálních problémy s ním spojených. 

Funkci metodičky prevence vykonávaly dvě pedagožky: Mgr. Eva Pallová, která zároveň 
koordinovala i depistáž a práci se žáky nadanými, a Mgr. Veronika Fečová. Hlavní náplní jejich 
práce je řešení závadového chování žáků, prevence sociálně patologických jevů, problémy spojené 
s neomluvenou, zvýšenou omluvenou a podezřelou absencí. 

Hlavní cíl – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům  

v následujících oblastech: 

• 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 

Na základě zjištěných potřeb nového subjektu – sloučených škol jsme si pro tento školní rok 

stanovili 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 zlepšení vzájemné spolupráce mezi asistenty 
pedagoga a pedagogy 

• Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem 
• Sjednocení služeb poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu 
• Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými 

subjekty inkluzivního vzdělávání 
• Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol v letech 

2020 a 2021 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce 

Školní poradenské pracoviště v tomto roce pracovalo v novém složení na dvou budovách, což  
s sebou neslo i zvýšené nároky na práci a flexibilitu. Všechny hlavní cíle, které jsme měli v plánu 
činnosti na tento školní rok, se nám podařilo splnit a udržet kvalitu poskytovaných služeb na 
velmi dobré úrovni. Je však nutné reflektovat, že je třeba ještě zapracovat na sjednocení služeb 
poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu. 

Náročným úkolem je zabezpečení poskytování podpůrných opatření žákům se SVP, zvládání 
povinné legislativy a z ní plynoucí administrativy v souvislosti s realizací inkluzivního vzdělávání.  



23 

 

 

Problematickou oblastí zůstává dlouhodobá a opakovaná vysoká absence některých žáků školy,  
s čímž je spojen i školní neprospěch a nutnost realizovat klasifikaci v náhradním termínu. Tyto 
případy jsou řešeny na schůzkách s rodiči i ve spolupráci s OSPOD. Další oblastí je výskyt abúzu 
návykových látek a užívání nikotinových sáčků. Třetí, ale neméně důležitou oblastí, jsou obtíže  
v soužití třídních kolektivů po období covidu, které bylo nutné dlouhodobě a komplexně řešit. 

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  

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

V tomto školním roce jsme v nově vzniklém subjektu evidovali 63 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  I nadále však dochází ke zvyšování stupně podpory, což s sebou nese  
i větší nároky na práci s těmito dětmi. 21 žáků je vzděláváno podle IVP. V průběhu roku docházelo 
k prvovyšetřením i ke kontrolním psychologickým i speciálně pedagogickým vyšetřením v ŠPZ.  

Prioritou v této oblasti bylo sjednocení databáze a systému péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami v nově vzniklém subjektu. Snažili jsme se udržet kvalitní poskytování 
poradenských služeb v této oblasti.  Služby v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami poskytovala v tomto roce výchovná poradkyně – stará se o organizační 
zabezpečení péče a koordinaci vzniku podpůrných vzdělávacích plánů, plánů pedagogické 
podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. 

Místo projektu Šablony II. jsme pro žáky ohrožené školním neúspěchem využívali program 
Národní plán doučování podporovaný Národním pedagogickým institutem ČR. Do tohoto 
projektu byli zapojeni i žáci, kterým bylo ŠPZ doporučeno doučování. 

Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce RIC Lanškroun, jehož sociální pracovníci vedli 
2 zážitkové programy pro třídy, do kterých chodí žáci s PAS. Cílem programů bylo vysvětlit 
odborně a adekvátním způsobem vzhledem k věku specifika tohoto postižení, zlepšit začlenění 
žáků s PAS do kolektivu a pracovat na pozitivním klimatu třídy. Sociální pracovník také realizoval 
ve škole nácviky sociálních dovedností pro žáky s PAS a na základě souhlasu rodičů se účastnil 
společných schůzek a podílel se na vypracování IVP i Krizového plánu pro žáky s PAS. 

Ve škole pracovalo 12 asistentů pedagoga, kteří svojí prací podpořili nejen žáky se SVP, ale také 
se věnovali ostatním dětem ve třídách a pomáhali třídním učitelům při organizační práci, výrobě 
pomůcek, a účastnili se jednání s rodiči. 

Naší práci významně pomáhá skvělá podpora, spolupráce a komunikace se všemi ŠPZ. Na velmi 
vysoké úrovni je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí (elokovaná 
pracoviště Svitavy a Moravská Třebová) a SPC ROSSA Moravská Třebová, ale také s ostatními ŠPZ. 
Velmi kladně hodnotíme především uskutečněné náslechy a cíleně zaměřenou metodickou 
podporu vyučujících. V tomto školním roce jsme řešili především adekvátní poskytování 
podpůrných opatření žákům s vývojovou dysfázií a LMP. 
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Zajištění péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky s neprospěchem 

V rámci prevence školního neúspěchu bylo žákům nabízeno doučování z programu Národní plán 
doučování, který je podporovaný Národním pedagogickým institutem ČR. Kromě rozumových 
předpokladů se často do školního neúspěchu a zhoršeného prospěchu promítá i nepodnětné 
rodinné prostředí, vysoká absence ve škole a nedostatečná či nesystematická domácí příprava. 

Učitelé na konci 1. a 3. čtvrtletí oznamují rodičům průběžnou klasifikaci z jednotlivých předmětů, 
případně je bezodkladně informují, pokud dojde k výraznému zhoršení prospěchu. Stejně jako  
v minulých letech se tak potvrdil předpoklad, že za neprospěchem žáků není vždy jen 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.  

Metodická podpora pedagogů 

V tomto školním roce jsme se zaměřili na cílenou a individuální externí pomoc pedagogům naší 
školy, zorganizovali jsme následující metodickou podporu: 

• V přípravné třídě byla ve spolupráci s Mgr. Vlastou Tvrdíkovou, psycholožkou PPP Ústí 
nad Orlicí, nastavena adekvátní podpůrná opatření s metodickou podporou. 

• V 8. B byl uskutečněn náslech hodiny českého jazyka s následným rozborem a metodickou 
podporou pro pedagogy – vývojová dysfázie. Současně bylo zkonzultováno poskytování 
podpůrných opatření pro žáka se stejnou diagnózou ze 7. A.  Metodickou pomoc vedla 
Mgr. Lenka Krúpová, speciální pedagog PPP Ústí nad Orlicí, 

• Programy pro třídy RIC Lanškroun vedené sociálním pracovníkem Martinem Vařejčkem, 
DiS. – práce s kolektivem třídy, odtabuizování problematiky poruchy autistického spektra, 
metodická podpora pedagogů a asistentek pedagoga při komunikaci a práci se žákem  
s PAS, obvyklé komplikace, jak jim předcházet a jak je řešit. 

• Etopedi SVP Alfa poskytovali průběžně metodickou pomoc třídnímu učiteli a asistentce 
pedagoga při práci s náročným kolektivem 8.A 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A ZÁVADOVÉHO CHOVÁNÍ 

ŽÁKŮ 

Školní rok 2021/2022 byl vzhledem k předešlé téměř rok a půl trvající distanční výuce náročný 
nejen z hlediska vybalancování penza učiva, ale i z hlediska sociálních vazeb v třídních kolektivech 
a socializace jednotlivců obecně. Navíc došlo k velkým personálním změnám na OSPOD Moravská 
Třebová, a tak bylo třeba navázat „novou“ spolupráci, proběhlo několik setkání v rámci města  
i v rámci školy. 

V rámci celé naší školy jsme byli nuceni řešit zvýšený počet neomluvené absence, ale i absenci, 
kterou jsme považovali za podezřelou, neboť žáci byli v době údajné nemoci opakovaně 
spatřováni venku při činnostech, které byly v rozporu s důvody jejich nepřítomnosti ve škole. Na 
základě toho byla vyvolána v této věci jednání s rodiči a zároveň jsme předali OSPOD podněty  
k prošetření. Bohužel pouze v minimálním počtu případů došlo ke zlepšení, jelikož tyto absence 
jsou řádně omlouvány dětskou lékařkou, OSPOD není represivní orgánem a my jako školské 
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zařízení nemáme jiné pravomoci, jak tyto situace řešit. Je naší snahou nadále pokračovat ve 
spolupráci s rodiči a OSPOD, aby došlo k minimalizaci těchto případů. 

Nově se nám v devátém ročníku objevila závislost na návykových látkách, a to dokonce ve dvou 
případech.  U obou dívek jsme navázali rychlou a účinnou spolupráci s jejich rodiči, kteří tuto 
nastalou situaci začali bezodkladně řešit s psychology a adiktology. Děvčata docházejí pravidelně 
na terapie a tyto problémy se již naštěstí stabilizovaly. 

Prim z hlediska návykových látek, které učitelé u žáků nacházejí, hraje dlouhodobě alkohol, 
cigarety a nově se objevují i nikotinové sáčky. Pokud výše zmíněné látky učitel ve škole žákovi 
zabaví, využívá škola k řešení výchovná opatření v souladu se školním řádem, který na tyto 
případy pamatuje. Letos tomu tak bylo v sedmém a osmém ročníku. 

Zároveň se v letošním školním roce, a to v šestém, sedmém a osmém ročníku, objevila ve zvýšené 
míře kyberšikana a šikana, které narušily vztahy v rámci třídních kolektivů. Při řešení těchto 
problémů škola oslovila SVP ALFA a společnost SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ.  Ne všechno se podařilo 
vyřešit, ale situace ve třídách se zlepšila a částečně i stabilizovala. 

V rámci primární prevence v listopadu proběhla zdařilá akce Protidrogový vlak, které se zúčastnili 
starší žáci. Pomocí skutečného příběhu byla dětem osvětlena problematika drog a následky 
rizikového chování s nimi bezprostředně souvisejícího. V měsíci červnu zorganizovala naše škola 
pro žáky 1. i 2. stupně Den ochrany člověka za mimořádných událostí. Za zmínku stojí i návštěva 
Domova pro seniory spojená s kulturním vystoupením, vánoční besídky, sportovní dny, divadelní 
představení Listování, návštěva kina, pasování prvňáčků na čtenáře, školní výlety a exkurze. Od 
nového školního roku 2022/23 má naše škola přislíbenou spolupráci s Městskou policií Moravská 
Třebová. 

Vypracovala: Mgr. Eva Pallová, Mgr. Veronika Fečová 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

PŘEHLED PROSPĚCHU – ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. třídy 32 28 3 1 

2. třídy 39 27 11 1 

3. třídy 37 22 15 0 

4. třídy 37 19 17 1 

5. třídy 42 20 22 0 

6. třídy 32 8 23 1 

7. třídy 42 11 25 6 

8. třídy 45 10 29 6 

9. třídy 29 3 25 1 

PŘEHLED CHOVÁNÍ 

 

Školní rok 

 

2021/2022 

I. pololetí II. pololetí 

napomenutí třídního učitele 27 32 

důtka třídního učitele 6 18 

důtka ředitele školy 7 3 

II. stupeň z chování 3 0 

III. stupeň z chování 3 6 

pochvaly TU 10 99 

PŘEHLED ABSENCE 

Školní rok 
2020/2021 za školu 

I. pololetí II. pololetí 

omluvených 22244 23432 

na 1 žáka 68,233 69,946 

neomluvených 324 252 

na 1 žáka 0,994 0,752 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES – STRUČNÝ POPIS REALIZACE 

NAPLŇOVÁNÍ ŠVP 

METODICKÉ SDRUŽENÍ 1. STUPNĚ  

Schůzky metodického sdružení 1. stupně se konaly aktuálně podle potřeby. Společně jsme řešili 
zejména rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, úpravy ŠVP, školu nanečisto pro 
předškoláky, zápis dětí do 1. ročníku a školu v přírodě.  

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme si předávali zkušenosti z dílen čtení. Na Křižovatce 
vzniklo zázemí pro čtenáře a práce s encyklopediemi v prostorách školní družiny. V oblasti 
matematiky jsme získávali náměty do výuky od kolegů zapojených do projektu Pomáháme školám 
k úspěchu. Kladně hodnotíme vysokou účast dětí na škole v přírodě a úspěšný zápis dětí do  
1. ročníku.  

Snad nejčastějším tématem debaty a práce pedagogů byla, zvláště ve druhém pololetí, práce na 
novém ŠVP, které bude závazné pro obě budovy. Mění se časové dotace některých předmětů, 
vznikají nové předměty – třídnická hodina a informatika od 4. ročníku. Musíme sladit výuku na 
obou školách, což je pro naše vyučující často velký oříšek. Všichni vyučující musí také své 
předměty zapsat v In Spisu. 

V průběhu druhého pololetí proběhly také vzájemné hospitace mezi učitelkami obou škol.  

Žáci přípravné třídy a prvního stupně jsou i nadále zapojeni do projektu „Ovoce a mléko do škol“, 
15 žáků z Křižovatky i do projektu „Obědy pro děti“. Projekt ovoce a mléko zajišťuje dětem 
jedenkrát za 14 dní balíček ovoce a zeleniny a krabičkové mléko. Díky dotovaným obědům mohou 
chodit do jídelny i děti, jejichž rodiče na obědy nemají finanční prostředky.  

Pokud to bylo možné, spolupracovali jsme s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic. Paní 
knihovnice má velmi pěkně připravenou nabídku programů pro předškoláky i školáky. Všechny 
tyto akce jsou velkým přínosem k tomu, aby děti hledaly správnou cestu ke knihám. 

Velkou výzvou letošního školního roku byl v únoru příchod dětí z Ukrajiny. Válečný konflikt 
zapříčinil jejich hromadný příchod do naší země. Nejprve některé paní učitelky docházely na 
výuku v ZŠ Palackého, od Velikonoc byly tyto děti zapojeny do tříd mezi své české vrstevníky. Žáci 
měli sice speciální hodiny ČJ, ale všichni dohromady jsme museli najít komunikační kanály, 
abychom se domluvili.  

V letošním školním roce bylo zakoupeno velké množství pomůcek do výuky – nástěnné mapy, 
magnetické pomůcky do výuky vlastivědy a přírodovědy, Logicco Primo, Orffovy nástroje, 
Čtebrázky… Jsme rády, že můžeme obohatit a zatraktivnit výuku. 

Pokud covidová opatření dovolila, účastnili se žáci během celého roku mnoha akcí, soutěží 
pořádaných např. DDM, Zdravým městem, MAS a Stolístkem… Nesmíme také zapomenout na již 
tradiční vystoupení dětí z přípravné třídy a žáků prvního stupně v Domově pro seniory. Před 
Vánoci jsme seniorům poslali jen pozdrav virtuální, květnové vystoupení bylo již naživo. Všichni 
senioři dostali k svátku matek a otců přáníčko, stejně tak andělské přání bylo určeno jejich 
pečovatelům. Nejmenší se také podíleli na výzdobě domova pro seniory svými výtvarnými 
pracemi. 
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Všichni pedagogové 1. stupně se aktivně podíleli na práci metodického sdružení. Do budoucna 
se chceme zaměřit na větší samostatnost žáků ve výuce, vzájemnou spolupráci a skupinovou 
práci.  

Vypracovaly: Zdeňka Hošková, Eva Izáková 

 

ČESKÝ JAZYK  

Český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Dovednosti, které žáci získávají v oboru Český jazyk a literatura, jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 
vzdělávání.  

V prvním pololetí letošního školního roku byla výuka českého jazyka ještě ovlivněna covidovou 
situací, tudíž vyučování probíhalo nejen prezenčně, ale i distančně, nebo kombinovanou formou.  

Vzhledem k zapojení vyučujících českého jazyka do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ jsme 
se snažili posouvat výuku češtiny takovým směrem, aby z žáků nebyli malí lingvisté, ale aby se 
stali zkušenými uživateli češtiny, rozuměli významu textu, správně pracovali s informacemi  
a uměli se kultivovaně vyjadřovat. Naším cílem je posouvat výuku češtiny od jazykového systému 
k praktickému užívání jazyka, tedy ke komunikaci, a neodtrhávat jazyk od jeho běžného užívání. 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Nečasová 

 

CIZÍ JAZYKY  

Prioritní je na škole výuka anglického jazyka, která probíhá již od 1. ročníku. Jako druhé cizí jazyky 
jsou vyučovány němčina a ruština. Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí 
a využívají podporu interaktivních učebnic. Z důvodu zavedení nových moderních prvků do 
výuky cizích jazyků žáci navštěvovali jazykovou učebnu. Žáci jsou vedeni k vytváření a prezentaci 
vlastních projektů na témata související s probíraným učivem.  

V 1. – 2. ročníku se anglický jazyk vyučuje převážně formou her (audioorálně). 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, tak i se základními 
gramatickými strukturami, nezbytnými 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 učiva. 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 
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a rozšiřování slovní zásoby v tematických okruzích o reáliích v anglicky mluvících zemích. Své 
znalosti žáci využívali také v projektové práci. 

V letošním roce se v 7. ročníku vyučoval jako další cizí jazyk ruský. Předmět byl dotován 1 hodinou 
týdně. Zaměřili jsme se na zvládnutí azbuky, 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. a v 9. ročníku pak probíhala výuka druhého cizího jazyka (německého jazyka) s tříhodinovou 
týdenní dotací. Žáci zde rozšiřovali slovní zásobu a osvojovali si 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. 

  

Vypracovala: Andrea Jakubcová, DiS., Věra Weinlichová, DiS.  

 

MATEMATIKA  

Při výuce matematiky se snažíme o aplikování znalostí a dovedností získaných ve škole i v běžném 
každodenním životě. Našim cílem je s pomocí pozorování, zkoumání a vyhodnocování zlepšovat 
schopnosti argumentovat, diskutovat a vzájemně si naslouchat.  
Z distanční výuky v loňském roce jsme se všichni naučili využívat aplikace Google Učebnu, 
výukové portály Umíme matiku a Matematika.in., Geogebra, různé online testy a procvičování,  
k online setkáním Google Meet.  

Tyto metody využíváme i nadále, rozšířily nám paletu metod výuky. 

Žáci se zúčastnili matematických soutěží Pangea a Klokan. Výsledky viz v jiné části této zprávy. 

Vypracoval: Ing. Vladislav Zezula 
 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

Předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje v 5. až 8. ročníku jednu hodinu týdně 
v PC učebně. Žáci od 5. třídy mají také možnost používat školní Gmail, využívat Google aplikace  
a portály www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz apod., kde mají možnosti procvičování 
učiva podle ročníku a vypracování zadaných domácích úkolů. 

V rámci distanční výuky v loňském roce žáci 5. – 9. ročníku využívali aplikací Google – e-mail, 
Učebna (Classroom), Meet. Vyučující tyto kanály využívají i nadále, děti i rodiče si na ně zvykli. 

Při komunikaci mezi rodiči, žáky a vyučujícím, zadání domácích úloh a nového učiva využíváme 
také systém Bakalář. Tento systém také nabízí různé výukové zdroje, rady a tipy nejen pro 
vyučující, ale také pro děti a rodiče, zejména, jak se správně a bezpečně chovat na síti. 

Dále bylo možné zdarma využít interaktivity učebnic FRAUS, výukové programy Silcom, 
v anglickém jazyce žáci využili aplikace VocaB, Khanovu školu a další online výukové portály  
a zdroje, které dětem usnadnily jejich domácí procvičování. 
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V učebnách jsou nainstalované interaktivní tabule, které učiteli umožňují posilovat 
mezipředmětové vazby - např. využívat webové vyhledávací portály, mapy, digitální encyklopedie 
apod. 

Vypracoval: Ing. Vladislav Zezula 

 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST  

Předmět dějepis se ve školním roce 2021/2022 vyučoval v 6. až 9. ročníku dvě hodiny týdně. 
Cílem dějepisu je pochopení dějinného vývoje, příčin a následků událostí. Žáci tyto cíle naplňovali 
hlavně prostřednictvím rozborů dobových textů a obrazů, z nichž vyvozovali potřebné informace 
a zaujímali postoje k historickým problémům. Součástí výuky byly návštěvy městského muzea 
památek města. Žáci IX. B se zapojili do projektu Dějepis+, jehož cílem je pokusné ověřování 
moderní a efektivní metody výuky dějepisu, kterou vytvořili odborníci z Ústavu pro studium 
totalitních režimů a Národního pedagogického institutu České republiky pod záštitou MŠMT. 

Předmět Občanská výchova s jednohodinovou týdenní dotací se věnoval tématům týkajících se 
soužití lidí v různých prostředích a sociálních skupinách a problematice člověka jako občana, jeho 
vztahu ke státu.  

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Novák 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA  

Výuka chemie a fyziky probíhala v letošním školním roce na budově Kostelní náměstí v nově 
zrekonstruovaných a moderními technologiemi vybavených odborných učebnách. Z didaktického 
hlediska jsme preferovali badatelsky orientovaný styl výuky, k čemuž jsme hojně využívali 
žákovské měřící sady se zaměnitelnými senzory. Žáci měli k dispozici mimo jiné i řadu 
polytechnických a elektronických stavebnic. Jedním z volitelných předmětů byl přírodovědný 
seminář, který navazoval na hodiny chemie a fyziky a byl zaměřený na prohlubování a upevňování 
učiva v příslušných ročnících. 

Výuka přírodopisu probíhala převážně v kmenových třídách. Využívalo se četných pomůcek, 
modelů, a především výukových programů (např. ČT Edu). Činnost byla zaměřena prakticky, kdy 
se žáci věnovali pozorování organismů pod mikroskopem, v rámci laboratorních prací zkoumali 
stavbu těla ryb a zúčastnili se projektových hodin zaměřených na badatelskou činnost. Jakmile 
počasí dovolilo, věnovali se žáci praktickému poznávání přírody, navštívili Komunitní zahrady  
v MT, geologickou expozici na zámku, park a Luční lázně. 

Navázali jsme spolupráci s Centrem environmentální výchovy Stolístek a v červnu pro nás 
připravili ekologický program “Zelené ostrůvky” na Knížecí louce, kdy žáci pomocí vlastního 
průzkumu si uvědomovali důležitost zelených ostrovů – biocenter a jejich propojení – 
biokoridorů v krajině a získali přehled o tom, že toto místo je souborem různorodých stanovišť 
(potok, rybník, louka, les, mokřad, lužní les) a poskytuje tak zázemí pro různé živočichy. 

Vypracovala: Mgr. Eva Pallová, Mgr. Ivona Kroulíková  
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UMĚNÍ A KULTURA  

Ve výtvarné výchově žáci prostřednictvím vlastní tvorby 
rozvíjeli smyslovou citlivost, fantazii a tvořivost, seznamovali se 
s uměleckými proudy v současnosti i minulosti. Zabývali se 
volnou tvorbou i užitým uměním, vytvářeli díla plošná  
i prostorová technikami tradičními i moderními. 

Žákovská výtvarná díla měla i praktické využití, pravidelně byla 
využívána k estetickému zhodnocení prostor školy, žáci se také 
zúčastnili několika výtvarných soutěží, v mezinárodní výtvarné 
soutěži Piccoli Artisti del Natale, kterou pořádá Santuario di Gesù 
Bambino di Arenzano postoupily dvě žákyně VIII.B do druhého 
kola a jejich díla byla vystavena v Itálii na vánoční výstavě. Jeden 
obraz vzniklý na zdejší škole se objevil také na výstavě nejlepších 
děl soutěže POKOS, kterou Krajské vojenské velitelství 
Pardubice uspořádalo v pardubickém informačním centru. 
Úspěchů dosáhli žáci i v regionálních výtvarných soutěžích.  

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Novák 

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  

Tělesná výchova po covidové době probíhala 
standardním způsobem. Se žáky jsme využívali 
tělocvičny v budově na Kostelním náměstí, na Čs. 
armády a velkou tělocvičnu na Piaristické ulici.  
Z venkovních sportovišť jsme využívali hlavně  
in - line stezku, prostor Křížového vrchu a někdy i 
atletické hřiště u ZŠ Palackého. Plavecký výcvik 
probíhal v bazénu ZŠ Palackého. Plaveckého 
výcviku se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd.  

Snažíme se děti ke sportu a pohybu vůbec 
motivovat a tím je  směřovat od sociálně 
patologických jevů současnosti.  
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Lyžařské výcviky jsme plánovali uskutečnit dva. První proběhl ve Zdobnici v Orlických horách  

17. - 22. 1. 2022. Zúčastnili se ho žáci 5. třídy. Druhý zájezd pro 4. třídu se měl uskutečnit v termínu 

30. 1. - 4. 2. 2022, ale  bohužel kvůli nákaze covidem jsme se v úterý 1.2.2022 vrátili domů. 
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Sportovní soutěže se rozjely až ve druhém pololetí. S dětmi jsme se zúčastnili fotbalového turnaje 

McDonald's cup a okresního a krajského kola OVOV (Odznak všestrannosti). Adam Svozil 

postoupil na Republikového finále, které se konalo 7. - 9. září v Brně. Adam se ve své kategorii, 

kde závodilo 136 dětí, umístil na 6. místě. 

 

Vypracovala: Mgr. Vladimíra Machačová, Mgr. Hana Nováková 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

V Pracovních činnostech se žáci sedmých tříd seznamovali s praktickými znalostmi a dovednostmi 
především z oblasti finanční gramotnosti – kolik co stojí, jak se tvoří rodinný rozpočet a jak se 
vede domácí účetnictví. Další oblastí byla bezpečnost práce a předcházení úrazům při používání 
nástrojů, nářadí v domácnosti a elektrických spotřebičů. V druhé polovině roku jsme se zaměřili 
na pěstitelství a chovatelství – jaké práce se vykonávají během roku v zahradě, jaké jsou tradiční 
i alternativní způsoby pěstitelství a chovu zvířat, a praktické dovednosti při přesazování 
pokojových rostlin. Koncem školního roku si žáci připomněli zásady zdravé a vyvážené stravy  
a prakticky si vyzkoušeli také přípravu studeného občerstvení ve školní kuchyňce. Jelikož v sedmé 
třídě již pomalu ťuká na dveře rozhodování o budoucím povolání, věnovali jsme se také typům 
zaměstnání a jaké jsou předpoklady pro jejich výkon. 

Pracovní činnosti žáků osmých jsou tradičně zaměřeny na praktické dovednosti v kuchyni. Žáci 
pravidelně navštěvovali školní kuchyňku, kde připravovali různé pokrmy. Začínali od 
jednoduchých salátů, přes pomazánky, vyzkoušeli si uvařit polévky, upéct jablečný závin, buchtu, 
vánoční cukroví a na závěr školního roku se pustili do složitějších pokrmů jako špagety carbonara 
nebo těstovinový salát. Seznámili se základy stolování a s chováním při společenských událostech. 

Vypracovala: Mgr. Ivona Kroulíková, Věra Weinlichová, DiS. 
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ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Knihy ze školní knihovny byly využity do třídních knihovniček na 1. stupni. Žáci je využívali v 
dílnách čtení i ve volných chvílích o přestávkách a při vyučování. Dílny čtení probíhaly i na druhém 
stupni a to přímo v prostorách knihovny, kde si mohli přímo vybrat, kterou knížku si chtějí na 
dílnu čtení zvolit. Knížek různého žánru užívali i učitele do oborového čtení ve svých předmětech. 

Pro žáky druhého stupně byly zakoupeny nové knihy a vznikla tak zcela nová a zajímavá knihovna. 
S knihami jsme pracovali především v hodinách českého jazyka. Žáci měli možnost zapůjčení knih 
domů, celkem si vypůjčili přibližně 130 knih.  

 

Vypracovala: Mgr. Lucie Dosedělová a Hana Kroupová 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ve školním roce 2021 / 2022 byly v obou budovách školy 4 oddělení školní družiny. 

• 1.oddělení: děti 1. třídy: 18 
• 2.oddělení: děti 2. a 4. třídy: 25 
• 3.oddělení: děti 3. třídy: 19 
• 4.oddělení: děti přípravné až 4. třídy: 30 

Tři oddělení s počtem dětí 62 dětí jsou v budově U Kostela a jedno oddělení s počtem dětí 30 je  
v budově na ul. ČSA. 

Pracovali jsme podle ŠVP školní družiny a jeho obsah konkretizovali v ročním plánu a v týdenních 
plánech. Ty byly zveřejňovány na stránkách školy. 

V průběhu školního roku jsme věnovali zvýšenou pozornost dodržování hygienických požadavků, 
komunikaci mezi dětmi, četbu, práci s knihou a vytváření možností na rozvoj pozitivních vazeb 
mezi dětmi. Dbalo se na bezpečnost při pobytu venku, při hrách, vycházkách. Oblíbené byly 
komunitní kruhy, kde děti mohou vyjadřovat své názory a postoje na různá témata. 

Výtvarnými pracemi jsme zdobili prostory družiny a chodeb školy. Praktikovali jsme různé  
a i nové výtvarné techniky, materiály, způsoby zpracování druhotných surovin. 
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Na sváteční dny děti připravovaly přáníčka a malé dárečky-Den matek, Den otců, Vánoce, 
Velikonoce. 

Zrealizovalo se odpoledne na koloběžkách, kdy děti, poučeny o bezpečnosti, jezdily na in line 
stezce. 

Sportovní aktivity jsou u dětí oblíbené, prospívají ke tvorbě zdravých vztahů v kolektivu, 
povzbuzují zdraví, sebevědomí. 

Pozornost byla věnována prvkům vlastenectví, hrdosti na svoji vlast, historii a její tradice. 

Důležitá byla i součinnost všech oddělení družiny, při hrách a soutěžích, v ranní družině i při 
společných akcích. 

Rodiče byli pravidelně informováni o činnosti družiny fotogaleriemi na stránkách školy i ve 
Zpravodaji města. Spolupráce a komunikace s rodiči byla dobrá, a to osobně, telefonicky, mailem 
nebo přes sociální sítě. 

V zimě jsme krmili ptáčky, vyráběli jsme lojové koule do krmítek, vedli jsme děti k ochraně 
přírody. 

Poplatek za družinu činil 130 Kč na měsíc. 

Akce: 

• Zábavné sportovní odpoledne 
• Zamykání potoka na podzim 
• Jezdím na všem, co má kola 
• Návštěva knihovny 
• Vítání jara, Morena 
• Pěstování rostlin, Kreslení křídou na chodník 

Vypracovala: Eva Krušinová a Hana Zmeškalová  

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

V letošním školním roce bylo do přípravné třídy zapsáno 12 dětí, 6 dívek a 6 chlapců, jeden z nich 

po dodatečném odkladu školní docházky. Všechny ostatní děti na základě doporučení PPP nebo 

SPC. V posledním čtvrtletí se 3 děti odstěhovaly. Na začátku školního roku bylo jasné, že jeden z 

chlapců bude potřebovat podpůrná opatření z důvodu projevů symptomů poruchy autistického 

spektra. Po pomoci PPP Svitavy v naší třídě proto od ledna 2022 pracovala i asistentka pedagoga. 

Do první třídy naší ZŠ nastoupí šest dětí, jeden chlapec bude docházet na jinou ZŠ, jeden půjde do 

speciální školy a jedna dívka zůstane po odkladu školní docházky v přípravce. 

Od začátku školního roku pracovala s dětmi učitelka Mgr. Eva Izáková, od ledna i asistentka 

pedagoga Martina Štaffová. Děti pracovaly podle ŠVP PV „Brána dětem otevřená“, s principy 

Daltonské výuky. V letošním školním roce jsme se více zaměřili na rozvoj řečových schopností, 

grafomotoriku a rozvoj zrakového vnímání. Nejen při pobytech v tělocvičně, ale i venku, jsme 

rozvíjeli hrubou motoriku a prostorovou orientaci. Jemnou motoriku ruky jsme rozvíjeli při 

modelování, stříhání, lepení či psaní v pískovničkách. Tím jsme rozvíjeli i soustředění na práci  
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a také snahu splnit zadaný úkol. Věnovali jsme se též rozvoji předmatematických představ, 

časoprostorových pojmů. Jedenkrát týdně v půlené hodině jsme pracovali s Klokanovými kapsami 

či Logiccem Picollo. Děti si ve škole prohlubovaly hygienické návyky, pravidelně si po svačině 

čistily zuby, dívky se česaly a upravovaly vlasy. 

Děti měly každý den výuku 4 vyučovací hodiny a jednou v týdnu jednu hodinu individualizované 

výuky. 

V průběhu školního roku připravila učitelka s dětmi dvě vystoupení, jedno před Vánoci pro rodiče 

a seniory v domově, které ale bohužel kvůli covidovým opatřením proběhlo on-line. Druhé 

vystoupení proběhlo v květnu v domově pro seniory v rámci oslav dne matek a otců na všech třech 

odděleních, rodiče měli opět možnost vidět toto vystoupení on-line. Na školním výletě byly děti 

společně s žáky 1., 4. a 5. třídy na zámku v Častolovicích. Poslední školní den byly děti pasovány 

na prvňáčky. 

Dále jsme se v průběhu školního roku zúčastnili několika akcí pořádaných DDM, Zdravým 

městem, MAS a ekocentrem Stolístek… Spolupracovali jsme též s městskou knihovnou při čtení  

a doprovodných aktivitách s knížkami. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží ve městě.   

Při pravidelných vycházkách jsme pozorovali změny v přírodě, učili jsme se poznávat květiny  

v zahradách i lukách. Učili jsme se poznávat a pojmenovat jednotlivá místa. 

V říjnu se uskutečnilo společné setkání rodičů a dětí přípravné třídy, které bylo ukázkou práce při 

výuce, plnění domácích úkolů. Před zápisem dětí do první třídy proběhlo setkání s předškoláky, 

kterého se zúčastnily i děti z přípravné třídy. 

I v letošním školním roce jsme byli zapojeni do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Čtyři děti byly 

zapojeny i do projektu „Obědy pro děti“.  

Komunikace s rodiči probíhala zápisy týdenních plánů a zpráv do deníčku a rychlou komunikací 

ve skupině Messenger. Každé dítě mělo také přístup do školního e-mailu G Suite. Tam učitelka 

každý týden vkládala pro nemocné žáky pracovní listy a úkoly. Ty bylo možné vyzvednout  

i osobně. 

Hodnocení dětí probíhalo slovně po každé činnosti, děti byly odměňovány smajlíky za práci. Děti 

si také zaznamenávaly svoje splněné úkoly na daltonskou tabuli. 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 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve škole pouze tematická inspekční činnost zaměřená na 
průběh a kvalitu vzdělávání ukrajinských žáků. Práce pedagogů a celé školy byla hodnocena velmi 
pozitivně. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Šafaříková 


