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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §7 odst. 1 

a odst. 2 vyhlášky MŠMT 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  

Počty v tabulkách vychází z výkazů k 30.09.2021. 

 

Slovo úvodem 

Školní rok 2021/2022 byl ovlivněn doznívajícími epidemiologickými opatřeními týkajícími se 

nemoci covid-19. Šlo především o množství karantén jak jednotlivých dětí a učitelů, tak  

o týdenní výpadky celých tříd, nahrazované distanční výukou. Od ledna 2022 probíhala výuka 

víceméně beze změn, pouze s režimovými opatřeními ve školní jídelně.  

Od března běžný chod školy ovlivnila další zátěžová situace a to příliv žáků z Ukrajiny 

v důsledku válečného konfliktu. Žáky bez znalosti českého jazyka jsme přijali do jednotlivých 

tříd dle věku a vzdělávali dle pokynů MŠMT, poskytovali jsme jim výuku českého jazyka. 

Hodnocení těchto žáků bylo slovní, pouze žáky v 9. ročníku jsme hodnotili známkami.  
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1. Základní údaje o škole 

 
 

1.1 Charakteristika školy 

 
Název školy 

Adresa školy 

Ředitel školy    

Zástupce ředitele 

 

Právní forma            

Datová schránka          

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim 

Nádražní 253, 538 62 Hrochův Týnec 

Mgr. Jiřina Macháčková od 01.12.2006 

Mgr. Kateřina Valentová od 01.07.2021 

příspěvková organizace 

aihvad6 

 

IČO 

IZO 

 

 

 

REDIZO   

71002782 

Základní škola    

Školní družina při ZŠ  

Školní klub 

Školní jídelna  

600090451 

 

102142301 

117200158 

150017014 

150017278 

telefon ředitelna 

telefon kancelář 

e-mail 

web    

469 319 922 

469 692 123  

zsht@centrum.cz 

www.zsht.cz 

 

Zřizovatel 

Adresa 

Kontakt  

Město Hrochův Týnec 

Smetanova 25, Hrochův Týnec 

469 692 536 

podatelna@hrochuvtynec.cz 

 

Údaje o školské radě zřízena dne 01.01.2006, 6 členů 

kontakt- Mgr. Jana Pecinová 

(jana.pecinova@zsht.cz) 

 

Vzdělávací program   

  

„Vzdělanost je schopnost rozumět jiným“ 

ŠVP ZV č.j. zsht01/2007- red 

Ma061/2019 účinnost od 1.12.2019 

 

1.2 Součásti školy 

 

součásti školy kapacita 

Základní škola 335 

Školní družina 68 

Školní klub 69 

Školní jídelna ZŠ 220 

mailto:zsht@centrum.cz
http://www.zsht.cz/
mailto:jana.pecinova@zsht.cz
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2 Personální údaje 

 

2.1 Přehled pedagogických pracovníků  

Příjmení, jméno, titul 

 

Funk. zařaz. 

 

Aprobace Další funkce a studium 

Macháčková Jiřina, Mgr. ŘŠ M, F 
Koordinátor ICT 

Koordinátor ŠVP 

Valentová Kateřina, Mgr. ZŠŠ, SP, AP - Speciální pedagožka 

Bakešová Dana VCH, AP vychovatelka  

Bakešová Magdalena U 1. stupeň  

Drahošová Anna VCH, AP vychovatelka  

Francouzová Barbora, Mgr. U Z, Tv  

Gasslerová Karolína U 1. stupeň  

Henselová Iveta U 1. stupeň  

Horáková Jana, Mgr. U Př, ped.  

Hrobařová Daniela U Nj, D  

Chlupáčová Ladislava, Mgr. U Aj, Rj, Hv  

Josefová Dominika, Ing. U Ch, Př  

Kostelecká Iva, Mgr. U Nj, D Koordinátor Dalton 2. st. 

Kovářová Michaela, Mgr. U 1. stupeň  

Línková Jitka U 1. stupeň  

Málková Barbora, Mgr. U Čj, Hv Výchovná poradkyně 

Marková Jana VCH, AP vychovatelka  

Pardus Luboš., Bc. U Aj  

Pavlišová Renata, Mgr. VCH, AP Př, Ov 
Koordinátor žákovského 

parlamentu a prevence 

Pecinová Jana, Mgr. U M, F  

Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1. stupeň Koordin. Dalton 1. St. 

Rousková Lenka, Mgr. U Čj, Ov  

Spejchlíková Jana U- zástup 1.stupeň  

Šťastný Jiří, Mgr. U Tv, Př  

Tomsová Zuzana, Ing. U 1.st., Zek  

Zaťko Michal, Mgr.  U Aj  
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Asistentky pedagoga 

Binková Helena Novotná Zuzana 

Hanslová Kristýna Kocmanová Jaroslava 

Holubová Pavlína Šimonová Jiřina 

 

2.2 Administrativní a provozní zaměstnanci školy 

 

Nedvědová Lenka       účetní  

Vondrušková Lenka    admin.prac. 

Kopecký Jan     školník  

Šťastný Petr                 školník 12/21 

Bakešová Simona   uklízečka 

Červinková Blanka   uklízečka                  

Hrstková Lenka           uklízečka 

 

Letáčková Jana           uklízečka 

Vysoudilová Hana uklízečka 

Budjačová Andrea      vedoucí ŠJ 

Boháčová Iveta kuchařka 

Jadrná Alena  kuchařka 

Kubátová Věra pom. kuchařka 

Kincletová Marta pom.kuchařka 
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3 Vzdělávací program školy 

 
3.1 Vzdělávací program 

 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP ZV „ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným“   1.- 9. 

 

3.2 Učební plán 

 

Předmět - ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Český jazyk 9 9 8 7 7 5 5 4 5 

1. Cizí jazyk- anglický - - 3 3 3 3 3 3 3 

2. Cizí jazyk- německý - - - - - - 2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

Prvouka 1 2 2 - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 1 - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 1 

Fyzika - - - - - 2 2 1 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Občanská výchova - - - - - 1 2 1 1 

Rodinná výchova - - - - - - - - - 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví - - - - - 1 - - 1 

Informatika - - - - 1 1 - 1 - 

Volit. předměty 1 1 1 1 1 - - 1 2 

Týdenní dotace 20 22 24 26 26 29 30 31 32 
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3.3 Volitelné předměty 

 

ročník předměty 

1. Vč/Ph/Hpv 

2.A Vč/Ph/Hpv 

2.B Vč/Ph/Hpv 

3. Vč/Ph/Hpv 

4. Vč/Ph/Hpv 

5. Dov 

8. JaK 

9. DT, Zek 

 

Komentář ředitelky školy: 

Výuka s prvky daltonského vyučování probíhá od 1. ročníku a hodiny jsou zařazeny stabilně 

do rozvrhu. Dopravní výchova je realizována ve 2. pololetí 5. ročníku místo 1 hodiny 

vlastivědy. Další cizí jazyk je jazyk německý a je vyučován 2 hod/týdně od 7. ročníku.  

Stabilně dělíme vyučovací hodiny jazykové výuky (AJ, NJ). V předmětu svět práce v 7. r. 

vznikly skupiny chlapci (práce s tech. materiály) a dívky (příprava pokrmů), v 8. r. se dělí na 

skupiny chlapci/dívky  při práci s technickými materiály.  

Z kapacitních důvodů tvoříme skupiny z dívek a chlapců pro výuku tělesné výchovy (v daném 

okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků) a podle počtu žáků se spojují  

i sousední ročníky. 

Vznikly 2 skupiny výuky češtiny pro ukrajincké žáky. 

 

4 Počty žáků  
 

4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku k 09/21 

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu 

2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

13 14 255 259 19,6 18,5 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých do 

prvních tříd po zápisu 
Odklady a přestup 

2 32 5 
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4.3 Počty žáků, třídy a třídnictví  

 
 

Od března 2022 byly počty žáků navýšeny postupně o žáky přicházející z Ukrajiny 

v důsledku válečného konfliktu. Do školy bylo přijato 34 žáků, kteří byli rozděleni dle 

věku do jednotlivých tříd. Vzděláváni a hodnoceni byli dle pokynů MŠMT, byla jim 

nabídnuto doučování českého jazyka. V hodnocení bylo použito slovní hodnocení 

z předmětů, které navštěvovali.  

 

4.4  Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy 

 

Počty absolventů ve školním roce 2020/2021:  

9. ročník- 24 žáků    11 žáků obory s maturitou, 13 ž. učební obory (z celkového počtu 3 ž. 

přijati na  odvolání, 3 podávali přihlášku ve 2. kole) 

8. ročník- 2 žáci 

7. ročník- 2 žáci  

 

 

5 Průběh a výsledky vzdělávání  

 
5.1 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

 

Cíle dané RVP ZV a ŠVP pro základní vzdělávání pro školní rok 2021/22 byly splněny. 

Podařilo se téměř zacelit mezeru ve vzdělávání způsobenou dlouhými obdobími distanční 
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výuky a karantén a většina žáků se ve svých výsledcích dostala zpět na svou obvyklou 

úroveň.  

Dosažení těchto cílů bylo příznivě ovlivněno i množstvím hodin doučování z projektů 

Národního plánu obnovy, které škola nabízela od září 2021. 

Někteří žáci však doučování nevyužívali a přetrvává u nich snížená motivace ke vzdělávání. 

Těmto žákům hrozí problémy a výrazný pokles úrovně výsledků vzdělávání v budocnosti.  

 

5.2 Celkové hodnocení žáků- souhrnná statistika tříd 
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5.4  Účast a umístění v soutěžích 

 

Účast a umístění ve vědomostních soutěžích v jednotlivých předmětech 

V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili následujících soutěží vypisovaných MŠMT 

nebo ostatními pořadateli. 

 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce  

okresní kolo – zúčastnili se Matěj Línek, Helena Binková 

Školního kola se zúčastnilo 13 žáků z 9. a 8. ročníku. 

 

Výtvarná výchova 

Mladí agrárníci „Naše farma“ 

celorepublikové kolo:  1. místo: žáci III. A 

 

 

Anglický jazyk 

 

Komunikační soutěž v anglickém jazyce  

okresní kolo:  2. místo: Matěj Línek 

krajské kolo:  7. místo: Matěj Línek 

 

 

Matematika 

 

Matematický klokan – školní kolo 

 

Kategorie Cvrček 

1. místo: Vojtěch Bačina 

2. místo: Radim Joska 

3. místo: Jaroslav Deneka 

4. místo: Tobias Dogan 

5. místo: Ema Bodnárová 

 

Kategorie Klokánek 

1. místo: Marianna Seberová 

2. místo: Emma Beránková 

3. místo: Magdaléna Maredová 

 

Kategorie Benjamín 

1. místo: Anna Zlevorová 

2. místo: Mikuláš Janeček 

3. místo: Hubert Líbal 

 

 

 

Ktegorie Kadet 

1. místo: Štěpán Jelínek  

2. místo: Vít Malý 

3. místo: Svjatoslav Tsenko 

 

 

 

Matematická olympiáda 

okresní kolo kategorie Z5: 6. místo: Emma Beránková 

    7. místo: Lucie Půlpánová  



 13 

 

 

Finanční gramotnost 

krajské kolo:    1. místo: Marek Uhlíř, Marianna Seberová, Kateřina Bakešová  

celorepublikové kolo:  5. místo: Marek Uhlíř, Marianna Seberová  

 

 

Úspěch našich žáků 

Letos proběhl 11. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterého se 

zúčastnilo celkem 20 500 žáků ZŠ a SŠ z 325 škol v České republice.  

Velká gratulace patří našim žákům Marianně Seberové, Marku 

Uhlířovi a Kateřině Bakešové (5. třída), kteří se probojovali ze 

školního kola, vyhráli okresní i krajské kolo a postoupili až do 

celostátního finále. To proběhlo 29.4.2022 v prostorách České národní 

banky v Praze. Žáci se zadaného úkolu zhostili výborně a probojovali 

se mezi pět nejlepších týmů. Poslední část byla velmi náročná, 

protože měli odpovídat na záludné ekonomické otázky před celým 

sálem. Konečné umístění na 5. místě je fantastické! 

Žáci si ze soutěže přivezli věcné ceny, ale i spoustu zážitků. Měli 

jsme možnost prohlédnout si prostory ČNB, potěžkat zlatou cihličku 

nebo se vyfotit s ministrem financí.  

Ing. Zuzana Tomsová 

 

Fotbalový turnaj - DAŠICE 

Dne 14.6.2022 se vybraní žáci ze 7.-9. třídy naší 

školy zúčastnili fotbalového turnaje, který 

organizovala ZŠ Dašice. Účastníky turnaje byly 

ZŠ Dolní Roveň, ZŠ Moravany, ZŠ HT a domácí 

ZŠ Dašice. Turnaje se hrály systémem každý 

s každým a v poli se hrálo v počtu 5+1 hráč. 

První utkání jsme porazili Dašice 3:0, další utkání 

jsme prohráli po výborném výkonu a bojovností 

s Dolní Rovní těsně 2:1 a v posledním zápase jsme 

jasně porazili ZŠ Moravany 12:1. 

Všem našim hráčům děkuji za sportovní výkon a reprezentaci školy. 

Celkové pořadí: 

1. ZŠ Dolní Roveň 

2. ZŠ Hrochův Týnec 

3. ZŠ Dašice 

4. ZŠ Moravany 

Mgr. Jiří Šťastný  
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5.5 Testování žáků  

 

V letošním roce proběhlo vlastní testování žáků z ČJ a M.  
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5.6 Hospitační a kontrolní činnost 

 

pracovník počet hospitací 

ředitelka školy 6 

zástupkyně ředitelky školy 23 

vzájemné hospitace 48 
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Komentář ředitelky školy: 

Kontrolní činnost provozních zaměstnanců probíhala průběžně a celoročně. 

Kontrolní a hospitační činnost pedagogických zaměstnanců byla prováděna formou sledování 

online výuky, učeben v classroomu u jednotlivých předmětů a hospitací přímo ve třídě 

v daném předmětu. Problémy a připomínky byly řešeny obratem s jednotlivými vyučujícími.  

Porady probíhaly online i prezenčně, tok informací byl zajištěn sborovnou v classroomu.  

 

5.7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla v naší škole ze strany ČŠI přímá fyzická inspekční 

činnost 25.10.- 4.11.2021. Nebylo shledáno žádné závažné pochybení, zpráva obsahuje 

doporučení k minimalizaci slabých stránek. Úplná výsledná zpráva je ke stažení na stránkách 

ČŠI https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=8827 a nebo  

k nahlédnutí v ředitelně školy. Zde k nahlédnutí závěr šetření ČŠI. 

 

 
  

 
__________________________________________________________________________ 

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=8827
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5. 8 Školní poradenské pracoviště 

 

Zpráva o činnosti školního speciálního pedagoga 

 

1. Práce školního speciálního pedagoga hrazeného ze Šablon, pokračovala i tento školní rok.   

2. Náplní školní speciální pedagožky je depistáž a následná práce s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP), zejména pak provádění speciálně-pedagogických nápravných, 

edukačních, kompenzačních a reedukačních činností. Dopomoc pedagogickým pracovníkům 

při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování, koordinace plánů 

pedagogické podpory (PLPP) i dopomoc při tvorbě plánů jazykové podpory (PLJP) pro 

cizince. Konzultace a komunikace s PPP a SPC o žácích s PO a jejich potřebách. Metodické 

vedení asistentů pedagoga (AP), účast na zápise do 1. tříd a pravidelná přítomnost ve výuce 

jednotlivých tříd.  

  

3. Asistentky pedagoga Z. Novotná, J. Šimonová, K. Hanslová, J. Kocmanová a P. Holubová 

a H. Binková, pracovaly s žáky, kterým byla diagnostikována SPU-dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie tak, aby lépe zvládli školní výuku a probírané učivo. 

Pravidelně každý týden v úterý docházelo 10 žáků (1.třída) na logopedické procvičování, 

které probíhalo zábavnou formou-motorika mluvidel, dechová cvičení, říkanky. Speciální 

pedagožka vedla žáky k přirozenému rozvoji řeči, a tím zvládnout jejich logopedické obtíže. 

Další speciálně-pedagogická náprava, reedukace a edukace probíhaly u integrovaných žáků 

individuálně – žák s Downovým syndromem + LMP (DS,4.tř.), žák se středně sluchovým 

postižením (5.tř.), žákyně se sluchovým postižením + LMP (7.tř.). Dále pak žákům, kterým 

byla diagnostikována SPU – dysortografie, dysgrafie, dyslexie, u žáků neprospívajících 

z jiných důvodů – pomalejší tempo.  

 

4.  Speciální pedagožka úzce spolupracovala s manažerem aktivit, pedagogy, výchovnou 

poradkyní, se kterou společně řešily dokumentaci, průběžně doplňovaly kartotéku 

sledovaných žáků a byly v kontaktu s ostatními školskými poradenskými zařízeními (PPP, 

SPC). Podílela se na tvorbě plánu pedagogické podpory (PLPP) jeho vyhodnocení a tvorbě 

individuálně vzdělávacího plánu (IVP). Metodicky vedla asistenty pedagogů, se kterými si 

průběžně předávala informace cenné poznatky, zkušenosti, nápady i rady. Pravidelně každý 

měsíc prováděla kontrolu a následnou konzultaci „Deníků AP“, tj. písemné záznamy o práci a 

působení AP na žáka, kde se společně snažili nalézt nejoptimálnější způsob vzdělávání pro 

žáka. S logopedickou pracovnicí prováděla depistáž žáků v 1. třídě.  Pravidelně poskytovala 

konzultace pro rodiče. 

 

5. Speciální pedagožka se zúčastnila zápisu žáků do prvních tříd. Zápis proběhl v řádném 

termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 33 žáků. 

 

Mgr. Kateřina Valentová, DiS., školní speciální pedagog 

 

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně  

  

Školní rok 2021/2022 byl narušen doznívajícími epidemiologickými opatřeními týkajícími se 

nemoci covid-19. Šlo především o množství karantén jak jednotlivých dětí a učitelů, tak o 

týdenní výpadky celých tříd. Tyto pak byly dle momentální situace řešeny obvykle distanční 
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výukou třídy a doplňováním učiva na classroomy. Od ledna 2022 probíhala výuka víceméně 

beze změn, pouze s režimovými opatřeními ve školní jídelně.   

V únoru 2022 došlo k ruské invazi na území Ukrajiny a následné migrační vlně uprchlíků 

z oblastí Ukrajiny. Do naší školy přišlo v období února-března 25 ukrajinských dětí bez 

znalosti českého jazyka. Dle věku byly zařazeny do jednotlivých tříd, kde s nimi bylo 

individuálně pracováno nejen v jednotlivých předmětech, ale i tak, že dle možností asistentek 

pedagoga pracovali mimo kmenové třídy a intenzivně se učili český jazyk. Dvě žákyně z 9. 

ročníku se účastnily přijímacích zkoušek na střední školy.  

     Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských 

problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči.  

Z těchto jednání jsou vedeny zápisy a jsou uzamčeny u výchovné poradkyně. Výchovná 

poradkyně také průběžně navštěvovala hodiny ve třídách se žáky s SPU.  

      Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu 6. 4 2021. Přijato bylo 32 žáků + 1 žák 

ukrajinské národnosti v dodatečném zápisu.   

      Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejícím žákům.  

V prvním pololetí proběhla tematická informační schůzka, a to v termínu tripartit. Rodiče byli 

informováni o přijímacím řízení, tyto informace jim byly zprostředkovány 

i prostřednictvím webu školy a dále p. uč. Rouskovou v předmětu svět práce. Žáci obdrželi 

Katalog středních škol a učilišť. Byli průběžně seznamováni s propagačními materiály 

jednotlivých škol i SOU – prostřednictvím VP na classroomu. Individuálně se zúčastňovali 

návštěv škol – vzhledem k epidemiologickým opatřením s řadou omezení nebo online, 

některé dny otevřených dveří byly zcela zrušeny. Burzy škol v tomto roce proběhly 

standardně, pouze s hygienickými opatřeními. V září proběhla beseda k volbě povolání 

pořádaná pracovnicemi úřadu práce. S pololetním vysvědčením byly žákům 9. tříd vydány 

přihlášky a zápisové lístky. V březnu 2022 byly vydány přihlášky ukrajinským žákyním, které 

měly upravené termíny odevzdání přihlášek, i pravidla přijímacích zkoušek.     

 

Na škole pracoval školní parlament pod vedením zástupkyně školy Mgr. Renaty Pavlišové – 

letos v plném rozsahu s pravidelnými měsíčními schůzkami. Svými aktivitami přispěli  

k vylepšení chodu školy nebo školní jídelny. 

                                                                                                                                            

Mgr. Barbora Málková, výchovná poradkyně                                                                                                                                      

 

  

6 Další vzdělávání pracovníků 
 

Pedagogičtí zaměstnanci 

 

 

Jméno Název vzdělávání Termín 

Dana Bakešová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Magdalena 

Bakešová 

Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 
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Helena Binková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

S hudbou? S hudbou! 

01.09.2021 

25.08.2021 

22.10.2021 

Barbora 

Francouzová 

Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Školní sběr tříděného odpadu podle nového 

zákona o odpadech aneb jak vzdělávat a ještě 

vydělat 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

 

01.09.2021 

25.08.2021 

12.10.2021 

 

 

27.10.2021 

Karolína Gasslerová Pedagog a paragrafy ve škole 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

27.10.2021 

Kristýna Hanslová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Iveta Henselová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

 

01.09.2021 

25.08.2021 

Pavlína Holubová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Jana Horáková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Daniela Hrobařová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Ladislava 

Chlupáčová 

Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Dominika Josefová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG 

(webinář) 

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen 

zdravé a nezdravé stravování (webinář) 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

 

 

26.01.2022 

 

11.4.2022 

Jaroslava 

Kocmanová 

Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 
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Iva Kostelecká Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Michaela Kovářová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Jitka Línková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Jiřina Macháčková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Nefinanční motivace pedagogů v praxi 

Legislativní třesk roku 2022 na Vaší škole 

Kunzultace k adaptaci UA žáků(cizinců) 

Jak uřídit sborovnu 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

08.03.2022 

22.03.2022 

 

28.04.2022 

9.-10.6.2022 

Barbora Málková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Jana Marková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Zuzana Novotná Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

 

01.09.2021 

25.08.2021 

19.10.2021 

27.10.2021 

Renata Pavlišová Pedagog a paragrafy ve škole 

Právní odpovědnost rizikového chování 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

20.09.2021 

19.10.2021 

27.10.2021 

Jana Pecinová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Osnova pro zkoušky pacovníků poučených dle § 4 

vyhlášky 50/78 Sb 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 

Pokusy s jednoduchými pomůckami 

Matematika pro život-základní školy 

Digitální gramotnost v matematice  

(robotika,algoritmizace) 

Pokusy na doma 2 

01.09.2021 

25.08.2021 

12.10.2021 

 

27.10.2021 

 

03.11.2021 

05.11.2021 

03.03.2020 

 

04.04.2022 

27.04.2022 
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Jolana Pulkrábková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

 

27.10.2021 

Lenka Rousková Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

Jiří Šťastný Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

 

01.09.2021 

25.08.2021 

Jiřina Šimonová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

 

27.10.2021 

Zuzana Tomsová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování 2. stupeň 

Tvorba únikových her- webinář 

Jak na kariérové poradenství ve škole – webinář 

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců) 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 

06.12.2021 

20.12.2021 

 

22.02.2022 

18.03.2022 

28.04.2022 

Kateřina Valentová Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Metodická poradna-logopedie 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

Revize RVP-ZV – Základy algoritmizace a 

programování 1.stupeň 

Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky 

se SVP II-online 

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců) 

Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci 

žákovi pro management 

Jak uřídit sborovnu 

01.09.2021 

28.08.2021 

21.10.2021 

27.10.2021 

06.12.2021 

 

15.-16.3.2022 

 

28.04.2022 

 

08.04.2022 

 

9.-10.6.2022 

Michal Zaťko Pedagog a paragrafy ve škole 

Pokročilá práce s ICT 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 

01.09.2021 

25.08.2021 

27.10.2021 
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Vzdělávání provozních zaměstnanců 

Jméno Název vzdělávání Termín 

Budjačová Andrea 

WORKSHOP NORMOVÁNÍ 06.10.2021 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 27.10.2021 

Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví – 18 28.02.2022 

Nové trendy v moderním vaření 01.03.2022 

Co trápí školní jídelny (Skutečně zdravá škola) 26.05.2022 

Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním 

stravování 30.08.2022 

Červinková Blanka, 

Bakešová  Simona, 

Hrstková Lenka 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 27.10.2021 

Jadrná Alena, 

Boháčová Iveta 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 27.10.2021 

Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví – 18 28.02.2022 

Nové trendy v moderním vaření 01.03.2022 

Co trápí školní jídelny (Skutečně zdravá škola) 26.05.2022 

Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním 

stravování 30.08.2022 

Nedvědová Lenka 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 27.10.2021 

Účetnictví a rozpočet - výkaznictví 20.01.2022 

Účetnictví PO 21.01.2022 

Změny předpisů pro úUSC a PO 26.01.2022 

NejčAastější dotazy - čerpání a tvorba FKSP 11.02.2022 

Peněžní fondy školské PO, FKSP po novele 

vyhlášky 09.02.2022 

KDF-KXF 13.05.2022 

Vztah zřizovatele a PO 31.05.2022 

Účetnictví PO 25.06.2022 

Elektronická spisová služba 30.06.2022 

Vondrušková Lenka 

Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol 27.10.2021 

Spisová a archivní služba- uchovávání a vyřazování 

dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář 
05.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

7 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

 

7.1 Hodnocení EVVO 2021/22 

 

Organizace sběru druhotných surovin a plánování akcí ve školním roce 2021/22 ovlivnila 

doznívající pandemie a nařízení vlády, proto jsme se zaměřili na environmentální výchovu 

v rámci školy a jednotlivých předmětů a na naplánované akce dle ročního plánu EVVO.  

Vyhlásili jsme celoroční a celoškolní soutěž tříd 1. a 2. stupně v třídění odpadu, ve sběru 

pomerančové a citronové kůry, ve sběru starého papíru a ve sběru vybitých baterií.  

Žáci za vydatné podpory rodičů nasbírali v letošním roce 2060 kg starého papíru a 120 kg 

vybitých baterií, nasušili 32,4 kg pomerančové kůry a 6,2 kg citronové kůry.  

 

Aktivity během školního roku:  

 

1) Spolupráce se spolky a organizacemi 

 

a) Recyklohraní aneb Ukliďme svět – ECOBAT 

b) ČEZ 

c) S – firma 

d) Leros 

 

 

2) Zapojení žáků do ekologických aktivit 

 

V září byla vyhlášena soutěž tříd v důsledném třídění papíru a plastů v jednotlivých třídách, 

ve sběru pomerančové a citronové kůry a ve sběru starého papíru roztříděného na novinový 

papír a karton.  

Od září každý týden uklízela jedna třída dle rozpisu okolí školy, odnášela tříděný papír a plast 

ze speciálních košů ze tříd a chodeb a bodovala jeho pečlivé třídění v rámci celoroční a 

celoškolní soutěže. 

Během topné sezóny žáci sušili pomerančovou a citronovou kůru. 

V dubnu každé pondělí před výukou probíhal sběr starého novinového papíru a kartonu do 

skládku 

za školou. V polovině června byl sběr ukončen. Starý papír z minulého a letošního školního 

roku odvezla S – firma. 

 

Vše bylo vyhodnoceno v závěru školního roku a absolutní vítěz byl po zásluze odměněn. 1. 

místo obsadila 1. B s 24 body, 2. místo získala 5. třída s 20 body a na 3. místě skončila 4. 

třída s 17 body. 

Škola je dlouhodobě zapojena i do celorepublikového projektu 

Recyklohraní – Ecobat. Recyklohraní je školní recyklační 

program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií. 

Z certifikátu enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 

jsme informováni o množství nasbíraných vybitých baterií. 

Spoluprací s Recyklohraním dlouhodobě šetříme životní prostředí. 
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Žákyně a žáci 7. tříd si vytvářeli vlastní herbáře, v rámci přírodopisu usušili 10 rostlin, určili 

jejich přesný název pomocí atlasu rostlin a internetu, vyrobili kartičky s konkrétními údaji o 

sběru, ve výtvarné výchově vytvořili desky, do kterých připravené listy vložili. Vznikly tak 

pěkné a velmi originální herbáře. 

                          

Pro žákyně a žáky 9. třídy proběhla přednáška „Energie – budoucnost lidstva“ se zaměstnanci 

ČEZ zaměřená na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energií se zaměřením na jadernou 

energetiku, po ní se žákyně a žáci zúčastnili online 1. kola celorepubliková soutěž zapojených 

škol.  

 

 

 

V průběhu celého školního roku probíhaly 

přírodní praktika, školní vlastivědné 

exkurze, zeměpisné procházky, pro něž 

máme dobré zázemí obce (meandry řek, 

zámecký park, školní zahrada, Tyršovy 

sady, Podborský les), dále školy v přírodě a 

třídní výlety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 2021/2022 

 

Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje 

IX. Kontrola 

rozmístění košů 

ve třídách na 

třídění odpadu 

(papír/plasty) 

1. – 9. třída Koordinátor EVVO  

 

Třídní učitelé a 

Mgr. Barbora 

Francouzová 

splněno 

 Návrh a schválení 

Ročního plánu 

EVVO 

 Koordinátor EVVO  

 

Pedagogický sbor 

 

splněno 

dle rozpisu Úklid okolí školy   

 

žáci 4., 5. A, B 

roč., 2. stupně 

Koordinátor EVVO  

 

Pedagogický sbor 

 

splněno 

během 

roku 

Vycházky žáků 1. 

stupně do okolí 

obce 

1. – 5. třída Třídní učitelé Třídní učitelé 

 

splněno  

během 

roku 

Sběr starého 

tříděného papíru, 

baterií, pom. a cit. 

kůry, soutěž o 

nejlepší třídilů 

1. – 9. třída Koordinátor EVVO  

 

Třídní učitelé 

 

 

splněno 
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třídu 1. a 2. st. 

 

X. Projekt „Po 

stopách Keltů“ 

 

6. třídy Mgr. Pecinová Jana 

 

 

Mgr. Iva 

Kostelecká 

Mgr. Pecinová 

Mgr. Francouzová  

splněno 

X. Exkurze 

zemědělská škola 

žáci 7.A, B Mgr. B. 

Francouzová 

Mgr. J. Pecinová 

Mgr. Šťastný 

splněno 

XI. Projekt  

„Zvuk kolem nás“ 

9. třída Mgr. Šťastný Jiří Mgr. Pecinová   

Mgr. Gasslerová 

Mgr. Šťastný  

splněno 

XI. – XII. Projekt 

„Elektrárenství“ 

změněno za 1. 

kolo online 

celorepublikovou 

soutěž pro 

účastníky besedy  

9. třída Mgr. Pecinová 

 

Mgr. Pecinová 

Mgr. Barbora 

Francouzová 

 

splněno 

X. – XI. 

 

Projekt 

„Rychlost“ 

 

7. třída Mgr. Francouzová Mgr. Pecinová 

splněno 

XII. Virtuální 

prohlídka 

Temelína 

9. tř. Mgr. Jana Pecinová Mgr. Jana 

Pecinová 

neproběhlo 

z důvodu ukončení 

programu 

XII. – III. Vodní elektrárna 

Hučák 

9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Šťastný 

neproběhlo 

z důvodu 

doznívající 

pandemie a 

nařízení vlády 

XII. – III. Planetárium 

Hradec Králové 

5. třída Mgr. Jitka Linková 

 

Mgr. Jitka Linková 

neproběhlo 

z důvodu 

doznívající 

pandemie a 

nařízení vlády 

I. Beseda ČEZ 

„Energie – 

budoucnost 

lidstva“ 

9. třída Mgr. Pecinová  Mgr. Jana 

Pecinová 

Mgr. Barbora 

Francouzová 

splněno 

II. Multimediální 7. A, B + 8. tř. Mgr. Francouzová Mgr. Barbora 
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 představení: 

Planeta 3000 

Francouzová 

neproběhlo 

z důvodu 

doznívající 

pandemie a 

nařízení vlády 

IV. Osvětlení – úspora 

energie 

9. třídy 

 

Mgr. Pecinová  Mgr. Jana 

Pecinová 

splněno 

během 

roku 

Přírodopisná 

praktika – tvorba 

Herbáře 

Žáci 7.A,7.B Mgr. Šťastný Mgr. Šťastný 

Mgr. Renata 

Pavlišová 

splněno 

  Školy v přírodě, 

 třídní výlety, 

 exkurze 

1. – 9. třída Ředitelka školy 

 

Pedagogický sbor 

 

splněno 

 Školní 

vlastivědné, 

zeměpisné 

procházky a 

exkurze 

1.– 9. třída 

 

 

 

Koordinátor EVVO 

Mgr. Francouzová 

Pedagogický sbor 

 

splněno 

VI. Školy v přírodě, 

třídní výlety, 

exkurze 

 

1.– 9. třída 

 

 

 

ředitelka školy Pedagogický sbor  

splněno 

 Školní vlastivědné 

exkurze 

1. – 9. třída ředitelka školy 

 

Pedagogický sbor 

splněno 

 Sběr starého 

papíru  

 

  

koordinátor EVVO 

Mgr. Francouzová 

Pedagogický sbor 

  

splněno 

 Odvoz baterií   koordinátor EVVO 

Mgr. Francouzová 

splněno 

 Odvoz kůry  koordinátor EVVO 

Mgr. K. Gasslerová 

splněno 

VI. Vyhlášení 

celoročních soutěž 

v třídění odpadu, 

ve sběru šípku, 

pomerančové 

kůry, sběru 

papíru, sběr 

vybitých baterií 

1. – 9. třída Koordinátoři 

EVVO  

 

Třídní učitelé 

splněno 

VI. Výroční zpráva 

EVVO 

 Koordinátor EVVO  

 

splněno 
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Činnosti realizované v průběhu školního roku 

 

Název akce / 

forma 

Cílová skupina Koordinuje 

 

Spolupracuje 

Ekologická 

nástěnka – 

průběžná 

aktualizace 

Všichni Koordinátor EVVO 

 

splněno 

Třídění odpadů: 

baterie papír, 

plasty, sklo – 

kontejnery před 

budovou školy 

Všichni 

 

Koordinátor EVVO 

 

Pedagogický sbor  

Provozní pracovníci 

splněno 

Péče o estetickou 

úpravu okolí školy 

Všichni 

 

Vedení školy 

 

Pedagogický sbor 

splněno 

Péče o květinovou 

výzdobu ve škole 

Všichni 

 

Vedení školy 

 

Provozní pracovníci 

splněno 

Nákup ekologicky 

šetrných výrobků, 

školních potřeb z 

recyklovaného 

papíru 

  Školník                   Vedoucí 

kuchyně 

splněno 

Šetření energií, 

vodou 

Všichni 

 

 splněno 

Odebíráme odborné 

časopisy 

  Učitelé 

přírodověd.    předmětů         

splněno 

Péče o okolí školy Všichni 

 

Koordinátor EVVO 

 

Pedagogický sbor 

splněno  

 

Zpracovala: Mgr. B. Francouzová 

koordinátorka 2. st. 

 

Podklady dodala: Karolína Gasslerová 

koordinátorka 1. st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Prevence sociálně- patologických jevů v jednotlivých ročnících 

 

Metodik prevence 

Na začátku školního roku 2021/2022 došlo k úpravě minimálního preventivního programu 

školy a plánu prevence dle přihlédnutí k aktuální situaci na škole a nejčastěji se vyskytujících 

rizikových faktorů pro dané věkové skupiny. Nově se naše škola zapojila do projektu Presafe 

(Desatero pro primární prevenci), který je podporován Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy. Tento projekt je založen na výukových materiálech na témata: Užívání 

tabákových výrobků, stalking, týrání a zneužívání dětí, užívání návykových látek, domácí 

násilí, alkoholismus, šikana, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a nelátkové závislosti. 

S těmito tématy prostřednictvím projektu byli žáci seznámeni v rámci třídnických hodin, 

hodin výchovy ke zdraví a občanské výchovy. V tomto školním roce bylo nasmlouváno 
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několik přednášek a besed pro žáky. Některé přednášky musely být zrušeny z důvodu 

epidemiologické situace. Většinu svých přednášek zrušila por. Renata Štěpánková Dis. (díky 

nařízení nadřízených a dlouhodobé nemoci). I přesto se nám podařilo témata splnit v rámci 

třídnických hodin a komunitních kruhů. Od školního roku 2022/2023 přebírá roli metodičky 

prevence Lenka Němcová.  

Mgr. Renata Pavlišová 

 

7.3. Výběr z realizovaných školních akcí 

 

• Září- červen 

✓ Schůzky žákovské samosprávy, vedení školy 

✓ Besedy- prevence, sociometrie 

✓ Projektové dny 

• Září- Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce, tř. uč., osobnostní a sociální 

výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel – klima třídy, tř. uč., BOZP a PO 

• 9.-10..9. Go prog.- 6.r. bez výjezdu 

• 16.11. Škola v pohybu 

• 25.11. ŠD Floristika 

• 29.11. Vánoční Potštejn- první třídy 

• 8.12., 4.1. Minecraft- stavba školy (9., 6.A,B-ICT grant) 

• 15.1. Lyžařský výcvik 7.r. 

• 25.1. Bruslení 1.stupeň 

• od 10.2. plavání  3.a 4.tř. 

• 17.3. Bruslení 1., 5., 6. 

• 22.3. Návštěva knihovny Chrudim 

• 25.3. Čtení prvňáčkům 

• 30.3. Předškoláci ve škole 

• 6.4. zápís do prvního ročníku 

• 26.4. Vystoupení skupiny Marbo 

• 17.5. Hrošiáda 

• Červen- výlety, exkurze, školy v přírodě 

• 28.6. Písmenková slavnost 

• 29.6.- slavnostní před. vysvědčení 9.r. 

• 30.6. vysvědčení- předání žákům 

• 1.9. 2022 Oslava 70. let otevření hlavní budovy školy (24. srpna 2022)  
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7.4. Zhodnocení Daltona za školní rok  

 

Daltonská výuka na 1. stupni 

Daltonská výuka probíhala v 1. – 3. třídě formou pracovních listů. Žáci se učili samostatnosti, 

zodpovědnosti a zároveň spolupráci. Pracovní listy byly sestavovány na základě probírajícího 

učiva v daném ročníku. Tematicky vycházely z učiva člověk a jeho svět. Ve třetím ročníku 

byly doplňovány i učivem z anglického jazyka. Ve 4. a 5. ročníku probíhal Dalton formou 

projektů.  Zde se vycházelo opět z probírajícího učiva. Většina projektů byla spojena 

s lidovými tradicemi. Proběhl projekt Hallowen, Vánoce, Valentýn. Zařazen byl i projekt 

Čtení prvňáčkům, kdy se žáci 5. ročníku setkali s žáky 1. ročníku  a přichystali si úryvek 

z knížky  a zároveň  hravé úkoly k textu, který byl přečten staršími žáky. Děti pracovaly, jak 

ve skupinách, tak individuálně. Probíhala zde spolupráce mezi žáky, byli zodpovědní za práci 

a poté si ji navzájem odprezentovali. Projekty se zdařily, žáci aktivně pracovali a zároveň 

získali mnoho nových informací. 

                                                               Jolana Pulkrábková (koordinátorka Daltona 1. stupně) 

 

Daltonská výuka na 2. stupni 

 

V rámci daltonské výuky byly v letošním školním roce naplánovány projekty. V projektech 

dochází k propojení mezi několika vyučovacími předměty. Žáci na projektech pracují 

v jednotlivých předmětech, kterých se dané téma projektu týká. Z důvodu pandemie Covid 

byly některé projekty pozastaveny, protože díky karanténám celých tříd i vyšší nemocnosti 

žáků na nich nebylo možné pracovat. K takovým patřil projekt v 9. třídě 2. světová válka. 

Týkalo se to převážně projektů naplánovaných na 1. pololetí. Vzhledem k epidemii jsme od 

některých projektů ustoupili, proto jsme na letošní školní rok nenaplánovali německé divadlo 

v 8. třídě. Do projektů jsme zařadili osvědčená témata, k některým jsme se opět vrátili, ale 

zvolili jsme jinou formu vypracování projektu. 

Daltonská výuka vede žáky k větší samostatnosti při řešení problémů, vzájemné kooperaci a 

komunikaci. Žáci spolupracují na zadaném tématu, důležité je vyhledávání a následné 
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zpracování informací. Učí se také rozvrhnout si úkoly mezi sebou a v časovém horizontu, 

podpořit se, pomoci si navzájem a být zodpovědní za svoji práci. 

Na projektech v jednotlivých ročnících začínáme společně se žáky pracovat od října do 

prosince a v druhém pololetí pokračujeme od února do května. Většina projektů probíhá 

v rámci jednoho měsíce, ale rozsáhlejší témata, která propojují více předmětů, mají časovou 

dotaci 2 měsíce. K takovým patří projekt Vesmír v 6. ročníku, Rychlost a Zámořské objevy 

v 7. ročníku, Státní zřízení a Vynálezci v 8. ročníku, Elektrárenství v 9. ročníku. Obnovili 

jsme, nebo nově vyzkoušeli tato témata: Leonardo da Vinci v 7. ročníku a Zdravý životní styl 

v 8. ročníku. V 6. ročnících jsme se žáky pracovali i na dalších projektech, kde jsme dějepis 

propojili s výtvarnou výchovou a světem práce. Byl to nápad žáků, kteří měli zájem a chuť 

něco tvořit. Kromě Stavby pyramidy, kterou jsme vytvářeli v prosinci, jsme se prošli po 

Stopách Keltů. Tento projekt byl spojen i s exkurzí do Země Keltů v Nasavrkách. K tématu 

starověkého Řecka jsme vyrobili stolní deskovou hru a Říma jsme postavili Koloseum 

s informacemi. Žáci 9. třídy spojili fyziku s výtvarnou výchovou a digitálními technologiemi, 

když se věnovali Optickým klamům. 

Výstupy z projektů, které si naplánovali vyučující spolupracující na tématu, byly velmi 

zdařilé. Zároveň nás těší, že žáky práce na projektech bavila. 

 

Iva Kostelecká (koordinátorka Daltonu) 

 

 

8 Zájmové vzdělávání- školní družina, školní klub 

 
8.1 Školní družina 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla kapacita 

školní družiny naplněna počtem 66 dětí první, 

druhé a třetí třídy. Děti byly rozděleny do dvou 

oddělení. První oddělení s počtem 34 dětí 

vedla Dana Bakešová (od ledna Anna 

Drápalová) a druhé oddělení s počtem 32 dětí 

Jana Marková. 

Během prvního pololetí platila určitá omezení 

z důvodu epidemie coronaviru. Akcí, které 

byly možné zrealizovat, se zúčastnilo každé 

oddělení zvlášť. Pro mnohé z nich jsme využili 

program Šablony 2 – divadelní představení, 

ukázka hasičské techniky, beseda se záchranáři, návštěva zvířátek na ranči, beseda na téma 

posvícení, výlet do muzea v Chrudimi, vánoční aranžování, pokusy, netradiční pohybové hry, 

vánoční hudební pořad Cesta do Betléma. 

Po zrušení covidových opatření jsme si mohli obě oddělení užívat společný čas. Zavítali jsme 

do knihovny a na výstavu fotografií do zámku. Přijelo k nám divadlo a připraveny byly i 

projektové dny. Například pohádkový, olympijský, ochrany přírody, čarodějnický, zdravého 

těla, dopravní. 

Děti ze školního klubu nám připravili šipkovanou v parku a dětský den. Společně jsme 

opékali špekáčky, zdobili velikonoční perníčky a návštěva školního klubu pro nás byla 

příjemnou změnou. 
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Celý školní rok probíhala četba knížek po obědě, 

poznávali jsme svět kolem nás a bavili se kreslením, 

vyráběním, hádankami, šiframi. Náš společný čas jsme 

trávili co nejvíce venku. Bavilo nás stavět domečky pro 

zvířátka, stavby z písku a sportovali jsme. V závěru roku 

jsme se vydali na turistickou vycházku. 

A.Drápalová 

 

 

8.2 Školní klub 

Do školního klubu ve školním roce 2021/2022 bylo 

přihlášeno 25 dětí. Klub nejvíce využívají děti od 4. do 7.-

8. třídy. Některé děti se postupně odhlásily nebo prostě jen 

nedocházely, kvůli covidovým opatřením v prvním 

pololetí. Do klubu se muselo chodit v roušce či respirátoru 

a spoustu her bylo omezených.  

Když se situace zlepšila a covidová opatření začala být snesitelnější, klub začal praskat ve 

švech. Jelikož se obnovila tradice „Klub o velké přestávce pro všechny“, děti se hrnuly hrát si 

a bavit se společně se všemi dohromady. Hráli jsme různé hry jako například v měsíci lednu 

BINGO, dále také „město, jméno.“, fotbálek, kulečník… Uskutečnil se i fotbalový turnaj, pod 

vedením pana učitele Jirky Šťastného. Děti si přestávkových aktivit či jen odpočinku v klubu 

užívaly.  

Nezapomněli jsme ani na děti ze školní družiny. Kupříkladu jsme jim připravili šipkovanou se 

zábavnými úkoly, opékali jsme společně buřty k 31. dubnu – čarodějnice. Proběhl i dětský 

den na školní zahradě plný her v týmech.  

Když přišlo teplejší počasí, začali jsme s dětmi trávit volný čas venku. Chodili jsme na 

procházky, zmrzlinu nebo jsme hráli různé hry na zahradě školy. A také jsme si udělali 

piknik!  

Konec školního roku si stále užíváme co nejvíce venku a plánujeme si aktivity na příští školní 

rok. 

J. Šimonová 

        

 

8.3 Školní parlament 

Školní rok 2021/22 byl pro školní parlament zahájen volbami do školního parlamentu. Každá 

třída na budově A si zvolila 2 zástupce, kteří měli možnost prosadit návrhy či různé akce. 

Schůzky školního parlamentu probíhaly vždy jednou za měsíc. Zástupci školního parlamentu 

vybírali zvonění, koordinovali výběr filmů pro vánoční promítání a uspořádali několik akcí. 

Mezi nejzdařilejší patří turnaj v minifotbale ve spolupráci s Mgr. Jiřím Šťastným, vánoční 

kvízy nebo den bez školních tašek, jehož cílem bylo přinést si učebnice či jiné školní 

pomůcky jinak než v aktovce nebo školním batohu. Tyto akce si žáci velmi užili a jistě 

přispěly k dobré náladě. Během letošního roku jsme také uspořádali charitativní akci 

s názvem „Krabice od bot“. 

                                       Mgr. Renata Pavlišová (koordinátorka žákovského parlamentu) 
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9 Školní jídelna  

 

Školní jídelna 

 

O provoz kuchyně a jídelny se stará, jako každý 

rok, vedoucí školní jídelny. Dále zde pracují dvě 

samostatné kuchařky, které se pravidelně střídají 

ve vedení a pomocná kuchařka, která dochází 

denně na 4 hodiny.  Všichni řádně dodržují 

stanovené předpisy a pravidla. Jídla vaří 

s velkou pečlivostí a dbají na to, aby  byla co 

nejchutnější. 

 

Na začátku školního roku probíhala v naší školní 

jídelně rekonstrukce. V září a říjnu nám dováželi 

obědy z RHJ Gastro s.r.o. Úhřetice. 

Zrekonstruovaná a  zmodernizovaná byla kuchyně i jídelna. Nově je ve školní kuchyni 

dvoukomorová multifunkční pánev, která je středem varného centra. Dále zde přibyl druhý 

konvektomat, myčka na černé nádobí a dva chladící pulty. Je zde i nová vzduchotechnika, 

která se stará o příjemné klima v kuchyni.  Ve školní jídelně je nainstalováno nové nápojové 

centrum, kde je výřič nápojů a čajovar. V rámci rekonstrukce byl vybudován výtah ze sklepa, 

který slouží na přepravu potravin z lednic, mrazáků a skladů zeleniny.  

Do nového vybavení školní jídelny byly zakoupeny plastové tácy na přenos obědů. Dále jsme 

nakoupili do jídelny obrazy na zpestření. Na úklidu kuchyně se koupily mopy a vysavač 

Karcher. 

 

Jako každý rok vedoucí školní jídelny i kuchařky navštěvují vzdělávací kurzy. Letos se 

zúčastnily Kurzu moderního vaření v Pardubicích.  

Tento školní rok 2021/2022 byl ovlivněn epidemií Covid 19 a přílivem ukrajinských žáků, 

což se projevilo na počtu obědů.  

 

Na začátku konfliktu na Ukrajině sem nastoupilo několik ukrajinských žáků, pro které jsme 

zajistili obědy. Některým jsme zařídili obědy zdarma z nadace WOMEM for WOMEN. 

 

Za celý školní rok 2021/2022 bylo uvařeno ve zdejší kuchyni: 

37 201 obědů (z toho pro školu 37 005 a pro cizí strávníky 196) 

 

Od září do konce prosince bylo uvařeno celkem 13 636 obědů, což je průměrně 3 409 obědů 

za měsíc. 

Od ledna do konce června bylo uvařeno 23 565 obědů, což je průměrně 3 928 obědů za měsíc. 

I tento školní rok se vařilo pro příměstský tábor. 

Ekonomické informace jsou uvedeny v měsíčních a ročních uzávěrkách. 

 

Andrea Budjačová, vedoucí  ŠJ 
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10 Materiálně technické vybavení školy 

10.1 Vybavení ICT technologiemi 

název počet 

Učebny informatiky (30 PC) 1 

Učebna informatiky- nová 1  

Multimediální učebna s dotykovou tabulí 13 

Malá učebna pro nápravu SPU 1 

Jazyková učebna 2 

Mobilní učebna (24 NTB, Pasco) 1 

 

 Prezentační a grafická technika 

Druh skutečnost 

Datový projektor 16 

Dotyková tabule/interaktivní panel 14 

Tiskárny-multifunkce 5 

Kopírovací stroj/tiskárna 3 

Digitální fotoaparát 2 

Digitální kamera 1 

NTB žáci 24 

NTB- ped. zaměstnanci+ bezdrátová sluchátka 24 

Grafické tablety- žáci 10 

Grafické tablety- ped. 11 

 

10.2 Další informace k vybavenosti školy 

Škola průběžně obnovuje inventář učebnic a učebních pomůcek, pro další studium a práci 

žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a 

výukový SW jsou v rámci možností průběžně doplňovány z rozpočtu ONIV, který byl značně 

limitován výší náhrad za nemocnost, která se proplácí z jednoho balíku financí. 

V tomto roce byla dokončena rekonstrukce školní jídelny a vyměměno a posíleno wifi 

připojení. Obě budovy jsou pokryty signálem. 

   

Finance se snažíme získávat i z jiných zdrojů (pronájem tělocvičny, vaření pro veřejnost), ale 

tyto aktivity byly i letos v omezené míře. 

 

I během tohoto roku probíhala běžná údržba na obou budovách školy včetně zeleně v okolí 

školy a přilehlém pozemku, ale v letních měsících proběhla v minimální míře. Učebny nebyly 

opotřebovány  a nebylo potřeba dělat rozsáhlou údržbu.             

Tyto opravy byly hrazeny ze získaných projektů a FRM ZŠ. Podrobně v příloze VZ  č. 1 

 

 

11 Projekty a granty 

 
1. Šablony III- Personální podpora od 1.9.2021- 30.06.2023 ve výši 582 133,00 Kč. 

Financována z projektu bude speciální pedagožka. 

2. Zapojení jako pilotní škola projektu AV MEDIA, a.s.: Akademie digitálních 

kompetencí učitele- dokončeno vybavení školám a vzdělávání ped. 

3. Průběžná spolupráce s Masskch Luže. 
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4. Podána žádost o dotaci z projektu „Kabina“- stále nedořešeno. 

5. Připravován projekt na obnovu pc učebny (IROP). 

 

12 Hospodaření  

 
Rozpočet krajského úřadu-prostředky ze státního rozpočtu 

Rozpočet krajského úřadu škole zajišťuje část rozpočtu a je určen na mzdy a s nimi spojené 

náklady (zákonné odvody a fondy) a dále na ostatní neinvestiční výdaje (učební pomůcky, 

cestovné, další vzdělávání zaměstnanců, atd.)  
za rok 2021 

ÚZ Položka Celkem 

33 353 KÚ- Platy, OON, FKSP, ONIV, odvody 23 248 590,-- 

 Rozvojové programy 

Finanční prostředky nad rámec základního rozpočtu 
   

  ÚZ Položka Celkem 

33 085 Fond solidarity – testování na COVID                      143 272,80 

33 063 Grant EU 384 905,-- 
 
                    

Rozpočet zřizovatele 

Provozní rozpočet zřizovatele zajišťuje provoz školy včetně školní jídelny (energie, údržba, 

vybavení atd.). 

Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, vzájemná informovanost je funkční, většina 

našich požadavků byla brána na zřetel a realizována. Finanční dotace na provoz školy a na 

investice byly dostatečné, všechny potřebné opravy byly průběžně zrealizovány. 

  

Celkem na provoz na rok 2021                   3 856 892 Kč 

  

Hospodářský výsledek (HV) za rok 2021 činil celkem + 292 159,37 Kč, z toho HV z hlavní 

činnosti tvořil + 291 795,23 Kč a HV z doplňkové činnosti byl + 364,14 Kč. 

  

HV byl přidělen dle rozhodnutí zřizovatele v roce 2022: 

- rezervní fond                                                 292 159,37 Kč 

 

 

 13 Záměry pro příští rok  

• vycházet z koncepce a vize školy 

• zvládnout probíhající změny související s aktuální situací 

• motivovat žáky k využívání systému doučování 

• pokračovat v nastaveném trendu využívání ICT techniky do výuky i mimo dist. výuku 

• pokračovat ve vzdělávání v duchu daltonské výuky napříč ročníky 

• zkvalitňovat vzdělávací a provozní podmínky, doplňovat moderní pomůcky pro výuku, 

vybavení tříd   

• zajistit personálně a organizačně výuku dle novel dokumentace (kvalifikovaný sbor, 

získání a zapojení AP, nová dokumentace, organizace výuky, finanční prostředky…) 
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• ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v realizaci úprav venkovních prostor budovy A 

(dvůr, multifunkční hřiště), údržby budov A i B 

• zrealizovat a dokončit granty (realizace Šablon III.- personální podpora, spolupráce na 

projektu středních škol, udržitelnost projektu..) 

• pokračovat ve zvyšování a prohlubování kvalifikace pedagogického sboru 

• věnovat zvýšenou pozornost prevenci patologických jevů (záškoláctví, alkohol, kouření, 

drogy, šikana, vulgární chování apod.) 

• připravovat žáky na soutěže a aktivně se jich účastnit 

• pokračovat v aktivitách školy a akcích pro veřejnost  

• připravovat a realizovat školní projekty  

• spolupracovat se školami a sdruženími v regionu 

• v plánování respektovat připomínky žáků, rodičů, pracovníků školy a zřizovatele 

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy 

Podklady: Mgr. B. Málková, Mgr. I. Kostelecká, A. Drápalová, Mgr. B. Francouzová, Mgr. J. 

Pulkrábková, Mgr. L. Rousková,  Mgr. R. Pavlišová, Mgr. K. Valentová, Mgr. J. Šťastný, L. 

J. Šimonová, Nedvědová, A. Budjačová 

 

V Hrochově Týnci 13.10.2022       ………………………………….... 


