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Výroční zpráva 
za 

školní rok 2017 / 2018 
   

Č. j.: ZŠMŠČV - 301/2018/RE 
spisový znak C11/ skartační znak A10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Červená Voda 

adresa školy Červená Voda 431, 561 61 Červená Voda 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70 99 48 38 

IZO ředitelství školy 650 052 510 

IZO základní školy 102 642 940 

vedení školy ředitel: Mgr. Luděk Bílý 

zástupce ředitele: Mgr. Hana Harnychová 

kontakt tel.: 465 626 220 

mobil: 739 640 038 

 

e-mail: reditel@cvvoda.cz 

www: cvvoda.cz 

datová schránka: gs7utbe 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Červená Voda 

adresa zřizovatele 561 61 Červená Voda 268 

kontakt tel. a fax: 465 626 212 

e-mail:   urad@cervenavoda.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola I v budově základní školy 20 

Mateřská škola II 46 

Mateřská škola III 44 

Základní škola 480 

Školní družina 90 

Školní jídelna  480 



 

 

 

 

2 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet 

tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků 

(rozdíl proti 

předch. šk. roku) 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na pedagoga 

- přepočet na plně 

zaměstnané pedagogy 

Mateřská škola 5 90   (-7) 18 12 

1. stupeň ZŠ 8 153  (-2) 19 18 

2. stupeň ZŠ 5         110  (+12) 22 13 

Školní družina 3           90  (+3) 30 36 

Školní jídelna  

 

 

 

 

Celkem 

Ve školní jídelně bylo v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 uvařeno 

• 36 918 obědů pro žáky,                              nárůst o 1% 

•   8 704 obědů pro zaměstnance,                 nárůst o 18%! (přibývá zam.) 

•   9 631 obědů pro cizí strávníky a akce,     nárůst o 33%!!! 

•  12 983 přesnídávek, obědů a svačin v MŠ 

•  68 236 porcí                                                nárůst o 4 281 porcí!!! 

Komentář Počty dětí / žáků jsou uvedeny k 30. 9. 2017 tak, jak byly odeslány do registru 

UIV. Dva žáci z celkového počtu se vzdělávali v zahraničí.  

Ve školní družině se jedná o stav k 31. 10. 2017. 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 13 kmenových tříd – navýšení o 1 třídu proti loňskému 

školnímu roku a 3 oddělení školní družiny 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

fyziky, chemie, německého jazyka, anglického jazyka na 1. 

stupni, anglického jazyka na 2. stupni, výtvarné výchovy, 

přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, 1 učebna výpočetní 

techniky a cvičná kuchyňka 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště venkovní atrium s umělým povrchem a koši na basketbal a 2 

stoly na stolní tenis 

Sportovní zařízení tělocvična, taneční zrcadlový sál, školní víceúčelové hřiště. 

O letních prázdninách 2018 se začalo s opravou a 

rekonstrukcí tělocvičny – zateplení stropu, výměna 

osvětlení, vytápění, přebroušení a nalajnování podlahy a 

částečně i oprava elektroinstalace spojená se zednickými a 

malířskými pracemi.   

Dílny a pozemky školní dílna – vybavena v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

školní pozemek – je využíván pro výuku v oblasti Člověk a 

svět práce  

kryté atrium (zimní zahrada) – 3 klece s exotickým ptactvem 

Žákovský nábytek na 1. stupni jsou všechny třídy vybaveny výškově 

stavitelným nábytkem, je třeba dovybavit úložnými prostory 

pro učitele i žáky, 

na 2. stupni třídy postupně dovybavujeme a rekonstruujeme 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

je na standardní úrovni, používáním se přirozeně 

opotřebovávají a je potřeba neustále doplňovat a obměňovat 

jejich stav 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

učebnice jsou starší v relativně dobrém stavu, postupně 

dochází k obměně, pracovní sešity si žáci kupují 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

starší, ale funkční. Je potřeba hledět do budoucna a vybrat 

optimální měřící systém a postupně dokupovat další prvky 
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Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo zajistit finance z IROP ve výši cca 

10 milionů korun na rekonstrukci a opravu odborných učeben na 2. stupni. Jedná 

se o učebny zeměpisu, přírodopisu, výpočetní techniky, fyziky/chemie, jazykové 

učebny a dílen. Realizace proběhne v létě roku 2019. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 

Hodnocení plánu ICT  

 

Vybavenost 

Ve škole jsou nainstalovány celkem 4 interaktivní tabule (učebna Nj, učebna Aj, 2 kmenové třídy 

na 1. stupni).  

Všechny další kmenové třídy na 1. stupni mají LED TV (celkem 6) – slouží k projekci učiva 

z učitelských notebooků. 

Učitelské notebooky stárnou a postupně jsou vyřazovány. Hledáme zdroje financování nákupu 

nových. 

Odborné učebny a některé kmenové učebny jsou vybaveny stolními počítači a staršími notebooky. 

I zde plánujeme dovybavení tříd zejména stolními počítači pro práci a digitální technikou a zápisem 

do evidenčního systému. 

Všechny používané počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows Professional a jsou 

připojené k serveru školy. 

Škola má jednu učebnu informatiky 

starší učebna - učebna byla pro svoji zastaralost vybavení a nevhodnost pro výuku zrušena. Bude 

nahrazena učebnou novou, financovanou z výše popsaného IROP. 

stávající učebna (zelená) vybavena 22 stanicemi typu tenký klient pracujících pod operačním 

systémem Windows 8 – server Marvin 07B.  

Vzhledem k tomu, že škola má pouze jednu učebnu, budeme muset počty zařízení rozšířit minimálně 

o 3 tenké klienty. 

 

Škola má vybudovanou učebnu jazyků s počítačem a interaktivní tabulí. 

V učebně je 24 míst se sluchátky a mikrofony, počítač je vybaven programem OMNNEO. 

Stejnou technikou je vybavena i učebna pro výuku anglického a ruského jazyka. 

 

Datové připojení 

Škola je připojena k internetovým připojením typu VDSL a garantovanými 50 MB. 

Data jsou vedena po škole páteřní linkou optickými kabely z kanceláře školy do učebny informatiky 

a k serveru školy. Odtud kabelové rozvody po škole. 

Každá třída, odborné učebny, družina, kanceláře, sborovny, kabinety učitelů jsou připojené pomocí 

datových kabelů. 

Po škole je rozvedeno Wi-Fi pomocí 7 routerů. Připojení je k dispozici pouze pedagogickým 

pracovníkům. 

Učitelé i žáci využívají server s doménou cvvoda.cz k mailové komunikaci mezi sebou a veřejností. 

Využíváme k tomu softwarové vybavení Office 365 splňující požadavky GPDR.  

Škola nesplňuje standard připojení základní školy dle požadavků bezpečnosti. Hledáme zdroje 

financování pro řešení „konektivity“. 

Škola má svůj web na adrese www.cvvoda.cz. 
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Od školního roku 2015/2016 používáme program Bakaláři v aplikacích a modulech – třídní kniha, 

evidence, suplování a plán akcí. Rádi bychom využívali v budoucnosti i webového rozhraní. 

Tiskárny 

Obě sborovny jsou vybaveny multifunkčními tiskárnami, které umožňují barevný i černobílý tisk, 

kopírování a skenování dokumentů. Stejně jako kancelář školy a vedoucí jídelny. 

Projektory 

Učebny Ze, Př, F-CH a učebna informatiky jsou vybaveny projektory. Právě probíhá osazení 

projektory v dalších 3 kmenových třídách. 

Telefonní připojení 

Škola využívá VoIP telefonní sítě pracující přes datové připojení školy. 

Školní družina 

Vybavena datovým připojením, WIFI a speciálním výukovým projektorem Sweetbox. Evidenční 

modul Bakaláři vyvinul jako novinku pro školní rok 2018/2019 modul i pro školní družiny. 

Z důvodu zachování integrity uvažujeme o jeho pořízení. 

Mateřské školky: 

Využívají rovněž telefonní datové připojení – VoIP, pevné internetové připojení i Wifi. 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. ledna 2018 

Počet členů školské rady  6 

Předseda Mgr. Stanislava Kopecká 

Členové Mgr. Hana Harnychová, Ing. Petr Mareš Ph. D., p. Michaela 

Kubíčková, Ing. Václav Jetmar a p. Zuzana Wawrzyczková 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Název Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Červená Voda 

Registrace červen 2015 

Předseda p. Zuzana Wawrzyczková 

Kontakt spolek@cvvoda.cz 

 

Zaměření: 

*Spolek především hájí práva a zájmy dětí, tj. všech nezletilých občanů a působí při ZŠ a MŠ Červená 

Voda. 

*Činnost Spolku je zaměřená zejména na: 

a) ochranu práv, potřeb a zájmů dětí; 

b) vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve 

škole; 

c) zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání; 

d) ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků; 

e) koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny, školy a obce; 

f) vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli; 

g) finanční spoluúčast na aktivitách školy. 

 

 

Aktivity Spolku: 

Podílí se na spoluorganizování akcí, hradí dopravu a provozní náklady spojené s akcemi školy, 

odměňuje pracovité a šikovné žáky na konci školního roku, stejně jako odcházející žáky z IX. třídy. 

Podílí se na sběru starého papíru a hradí z jeho výtěžku rozvoj školních aktivit. Podílí se na projektové 

činnosti a čerpání z dotačních fondů. Zástupci tříd z řad rodičů se schází několikrát do roka. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP ZV 1. - 9. ročník 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
„NAŠE škola“ 

č. j.: ZŠMŠČV-234/2016/RE 

 

 

2.3 Učební plán pro školní rok 2017/2018  

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

Český jazyk 9 9 9 7 7 4 4 4 4  

Cizí jazyk   3 3 3 3 3 3 3  

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4  

Prvouka 2 3 3        

Přírodověda    2 2      

Vlastivěda    2 2      

Chemie        2 2  

Fyzika      2 2 2 2  

Přírodopis      2 2 2 2  

Zeměpis      2 2 2 1  

Dějepis      2 2 2 2  

Výchova k občanství       1 1 1 1  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 2 1  

Praktické činnosti 1 1 1 1 1      

Člověk a svět práce      1 1 1 1  

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Informatika    1 1 1 1 1 1  

Projekt      1     

Výchova ke zdraví       1    

Německý jazyk       2 2 2  

Tvořivá informatika / Sportovní hry      1/1     

Konverzace z Aj         1  

Seminář z matematiky         1  

Etická výchova        1   

Celková dotace  20 22 25 26 26 29 30 32 31  
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3. Přehled pracovníků školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy  Fyzické osoby z toho ženy 

Počet pracovníků celkem (fyzicky) 53 47 

Počet učitelů ZŠ 18 15 

Počet vychovatelů ŠD 3 3 

Počet asistentů pedagoga 7 6 

Počet učitelek MŠ 9 9 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 7 5 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 5 5 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 6 6 

Počet zaměstnanců zaměstnaných na VPP 3 2 

Komentář: někteří zaměstnanci měli částečné úvazky na různých pozicích 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících, kteří byli zaměstnání ve šk. roce 2017/2018 

pedagogičtí 

 pracovníci 
funkce 

roků 

pedagog. 

praxe 

stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 

2 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 

3 asistentka pedagoga nad 32 VŠ Z – Tv 

4 učitel nad 32 VŠ Ch - Zzv 

5 vychovatelka + as. pedagoga nad 32 VŠ vychovatelství 

6 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 

7 učitelka nad 32 VŠ M - Z 

8 učitelka do 32 VŠ I. st. 

9 učitelka do 32 VŠ Rj - Hv 

10 učitelka  do 32 VŠ Rj-Nj-ped. 

11 učitelka do 32 VŠ I. st. 

12 učitelka do 32 VŠ I. st. 

13 asistentka pedagoga do 32 SŠ spec. ped. 

14 asistent pedagoga do 27 VŠ – ING studuje 

15 učitelka do 27 VŠ D – Rj 

16 učitelka do 27 VŠ I. st. - Tv 

17 učitelka do 27 VŠ I. st. 

18 učitelka do 27 VŠ M – Ch 

19 učitelka do 27 VŠ I. st. - Aj 

20 učitel do 27 VŠ M – Ch 

21 vychovatelka do 27 SŠ ped. vychovatelství 

22 učitelka MŠ do 27 SŠ učitelství pro MŠ 

23 učitelka do 19 VŠ I. st. 

24 učitelka do 19 VŠ Angličtina 

25 učitelka do 12 VŠ M - Rv 

26 učitelka MŠ  do 19 VOŠ pedagogika 

27 asistentka pedagoga do 19 SŠ kurz AP 

28 učitelka do 12 VŠ I. st. 
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Pedagogičtí 

 pracovníci 
Funkce 

Roků 

pedagog. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

29 učitel do 12 VŠ Z - Př 

30 učitelka MŠ do 12 VŠ učitelství pro MŠ 

31 vychovatelka  do 12 VŠ vychovatelství 

32 učitelka MŠ do 6 VOŠ pedagogika 

33 učitelka MŠ + ped. as. do 6 VOŠ pedagogika 

34 asistentka pedagoga do 6 SŠ kurz AP 

35 asistentka pedagoga do 6 SŠ kurz AP 

36 as. pedagoga + ped. as. do 6 SŠ kurz AP 

37 učitelka MŠ + ped. as. do 6 SŠ studuje předšk. ped. 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 

nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v důchodovém 

věku 
Celkem 

muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 6 1 10 1 10 1 7 1 1 4 34 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 

1 účetní 1,0 VŠ 

2 pokladní + fakturantka 1,0 SŠ 

3 vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

4 kuchařka 1,0 SŠ 

5 kuchařka 1,0 SOU 

6 kuchařka 1,0 SOU 

7 kuchařka 1,0 SOU 

8 kuchařka 0,9 základní 

9 uklízečka 1,0 SOU 

10 uklízečka 1,0 základní 

11 uklízečka 1,0 SOU 

12 školnice v MŠ 1,0 SOU 

13 školnice v MŠ 1,0 SOU 

14 školník 1,0 SOU 

Komentář: V průběhu školního roku došlo ke změně na místě účetní školy. 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018 / 2019 

 - se konal 12. 4. 2018 

počet prvních tříd 
počet dětí 

zapsaných 

z toho počet dětí starších 

6ti let (nástup po odkladu) 

počet odkladů pro školní 

rok 2018/2019 

1 35 7 16 (o 9 více než v loni) 

Komentář: do 1. třídy nastoupilo celkem 24 žáků, 1 žákovi byl udělen dodatečný odklad školní 

docházky 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato:  

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

  

1 4 2 6 5 0 18 

  

c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

0 0 0 0  1 0 1 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7 6 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

21 6 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu po ročnících (údaje z pololetí a konce školního roku) 

I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

I. A a I. B 34/34 32/30 0/2 1/1 0/0 

II. A a II. B 32/32 23/20 9/12 0/0 1/1 

III.  25/25 20/17 5/8 0/0 0/0 

IV.  29/29 21/16 8/13 0/0 0/0 

V. A a V. B 35/36 21/20 14/16 0/0 0/0 

Celkem 155/156 117/113 36/51 1/1 1/1 

Komentář: Žák v 2. ročníku, byl hodnocen kombinací slovního hodnocení a známkou. Celý 

školní rok mu byl přidělen asistent pedagoga. 1 žák 1. stupně pobývá dlouhodobě mimo ČR. 

2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. A a IV. B 34/34 11/10 19/23 4/1 0/0 

VII. 26/26 4/6 19/15 3/5 0/0 

VIII. 25/25 5/9 14/13 6/3 0/0 

IX. 26/27 7/7 16/19 2/0 1/1 

Celkem 111/112 27/32 58/70 15/9 1/1 

Komentář: nehodnocený žák pobývá dlouhodobě mimo republiku 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 155/156 117/113 36/51 1/1 1/1 

2. stupeň 111/112 27/32 58/70 15/9 1/1 

Celkem 266/268 144/145 94/121 16/10 2/2 

Komentář: Počty žáků se liší vůči zahajovacím výkazům v důsledku přestupu některých žáků do 

a z naší školy v průběhu školního roku. 

Přehled o chování 

PTU – pochvala třídního učitele, PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního 

učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

1. stupeň       

Třída 
Počet 

žáků 
PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I. A 18/18 10 - - - - - - 

I. B 16/16 3 - - - - - - 

II. A 17/17 6 - 5  - - - 

II. B 15/15 5 - 1 - - - - 

III. 25/25 25 2 7 6 2 - - 

IV. 29/29 14 5 10 9 - - - 

V. A 19/20 5 11 4 3 - - - 

V. B 16/16 4 6 7 4 2 - - 

Celkem 155/156 72 24 34 22 4 - - 



 

 

 

 

10 

 

 

 

2. stupeň 

Třída 
Počet 

žáků 
PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 17/17 1 3 1 4 2 1 - 

VI. B 17/17 3 4 5 2 6 - - 

VII. 26/26 8 3 8 5 13 1 1 

VIII. 25/25 3 2 5 9 13 1 1 

IX. 26/27 1 12 10 4 1 - - 

Celkem 111/112 16 24 29 24 35 3 2 

 

Celkový přehled: 

 
Počet 

žáků 
PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 155/156 72 24 34 22 4 - - 

2. stupeň 111/112 16 24 29 24 35 3 2 

Celkem 266/268 88 48 63 46 39 3 2 

 

Komentář: Snížené známky z chování byly uděleny pedagogickou radou za velmi závažné 

porušování školního řádu spojené s agresivitou vůči spolužákům, příp. i vůči zaměstnancům školy. 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 12 798 83 - - 

2. stupeň 15 512 138 59 0,5 

Celkem 28 310 106 59 0,2 

 

Komentář: V porovnání s předchozím školním rokem přibylo omluvených i neomluvených 

absencí. Nárůst na 1. stupni průměrně o 10 omluvených hodin/žáka a na 2. stupni průměrný nárůst 

omluvených hodin o 18 hodin/žáka byl způsoben dlouhodobou nemocí jednotlivců. 

Většinu neomluvených hodin „získal“ žák hodnocený na konci roku sníženou známkou z chování 

pro jeho defektní přístup ke školním povinnostem, spolužákům i zaměstnancům školy. 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích k 30. 9. 2017 

 

• žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření (PO) 

1. stupeň PO 4 žáci 

2. stupeň 26 žáků 

3. stupeň   9 žáků 

Celkem 39 žáků 

 

• individuální vzdělávací plány – celkem 17 žáků 

1. ročník 0 

2. ročník 2 žáci 

3. ročník 0 

4. ročník 2 žáci 

5. ročník 4 žáci 

6. ročník 4 žáci 

7. ročník 3 žáci 

8. ročník 1 žák 

9. ročník 1 žák 

 

• žáci se zdravotním postižením: 

- mentální postižení 2 žáci 

- se závažnými poruchami řeči  2 žáci 

- se závažnými vývojovými poruchami učení 21 žáků 

- se závažnými vývojovými poruchami chování   8 žáků 

- autisté   1 žák 

- s jiným zdravotním znevýhodněním   5 žáků 

celkem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)   34 žáků 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

 

Hodnocení plánu práce výchovným poradcem za školní rok 2017/2018 

 

OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE   

 

V říjnu měli žáci 9. ročníku možnost podstoupit profesní diagnostiku, kterou prováděly 

pracovnice Speciálního pedagogického centra Šumperk (SPC). Testování proběhlo na naší 

základní škole a mělo dvě části. První část byla písemná a v druhé části probíhaly individuální 

pohovory žáků i jejich rodičů s pracovnicemi SPC. Testování se zúčastnili všichni žáci 

9. ročníku.  

Během října a listopadu probíhaly ve škole besedy se zástupci různých středních škol z okolí. 

Žáci měli možnost navštívit individuálně burzu středních škol v České Třebové. 

 

V prvním kole bylo přijato 22 žáků z 9. ročníku, 3 žáci z 8. ročníku a 3 žáci ze 7. ročníku. 

Na odvolání byli přijati ke studiu 2 žáci a v druhém kole přijímacího řízení 2 žáci, jeden žák 

studoval v zahraničí. 
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Vycházející žáci 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Škola Gymnázium SOŠ SOU 

Počet přijatých 1 18 13 

 

OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ 

 

Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) se vzdělávalo osmnáct žáků. Zpracování a 

kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. Všechny plány IVP byly 

schváleny pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně-pedagogickým 

centrem (SPC). 

 

Na konci školního toku 2017/2018 bylo v péči PPP nebo SPC celkem 43 žáků. 

 

Počty žáků s podpůrným opatřením na konci školního roku 2017/2018 

 

1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 

7 žáků 23 žáků 13 žáků 

  

Na základě vydaných doporučení probíhala v jednotlivých ročnících pedagogická intervence, 

která byla zaměřena na rozvoj specifických funkcí potřebných pro rozvoj čtení a aplikaci 

gramatických pravidel v praxi, především na rozvoj sluchové analýzy a syntézy, optickou 

diferenciaci, nácvik čtení a upevňování správných čtenářských návyků, obsah čteného a 

porozumění textu, orientaci v textu, délku samohlásek, pravolevou a prostorovou orientaci. 

Probíhala také individuální péče se zaměřením na potřeby jednotlivých dětí.  Děti pracovaly 

s pracovními listy a tabulkami, které byly vytvořeny na základě individuálních potřeb. 

Využívány byly také čtenářské tabulky, dysortografické tabulky, didaktické hry i programy 

na PC.   

 

DALŠÍ OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNĚ PORADENSKÉ ČINNOSTI  

Nástěnka výchovného poradce se nachází v přízemí školy naproti šatnám druhého stupně a je 

veřejně přístupná. V průběhu roku je nástěnka průběžně aktualizována podle potřeb. Zejména 

v období profesní volby od listopadu do dubna jsou na ni uveřejněny různé nabídky středních 

škol. 

Na webových stránkách školy byly zveřejněny všechny důležité informace o profesní volbě 

i přijímacím řízení také kontakty na PPP A SPC, se kterými škola spolupracuje. 

 

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči  

Veškeré problémy s chováním žáků byly řešeny s jejich zákonnými zástupci.  

Práce s talentovanými a nadanými žáky probíhá podle Školního vzdělávacího programu  

„Naše škola“. Žákům je v průběhu roku nabízena možnost navštěvovat kroužky a účastnit 

9. ročník 8. ročník 7. ročník 

27 žáků 3 žáci 3 žáci 
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se mimoškolních aktivit a soutěží, kde se mohou nadále rozvíjet a zdokonalovat v různých 

oblastech.  

Vypracovala: Mgr. Iva Vacková – výchovná poradkyně 

 

Hodnocení plánu práce metodikem prevence za školní rok 2017/2018 

 

Proběhly všechny plánované aktivity uvedené v Minimálním preventivním programu: 

Ročník/třída Program/aktivita/zaměření Termín 

1.A Stonožka/ vrstevnické vztahy, postavení v kolektivu, 

možná rizika 

4.10. 2017 

1.B Stonožka/ vrstevnické vztahy, postavení v kolektivu, 

možná rizika 

13.10. 2017 

2.A Stonožka/ vrstevnické vztahy, postavení v kolektivu, 

možná rizika 

19.10.2017 

2.B Stonožka/ vrstevnické vztahy, postavení v kolektivu, 

možná rizika 

10.11. 2017 

3.třída Selektivní program: Před tabulí za tabulí 24.11. 2017 

3.třída Selektivní program: Před tabulí za tabulí 5.12. 2017 

4.třída Líbí, nelíbí/prevence sexuálního zneužívání, možnost 

rady, pomoci 

3.4. 2018 

5. A Bolí, nebolí/prevence agresivního jednání a šikany 28.3. 2018 

5. B Bolí, nebolí/prevence agresivního jednání a šikany 28. 3. 2018 

6. A, 6. B Adaptační program  11. – 13.9. 2017 

6.A Kybersvět 10.4. 2018 

6.B Kybersvět 21.3. 2018 

7. třída Selektivní program: Před tabulí za tabulí 25.10. 2017 

7. třída Selektivní program: Před tabulí za tabulí 17.1. 2018 

8. třída Ne návykovým látkám  28.11. 2018 

8. třída Zrcadlo/poruchy příjmu potravy 24.4. 2018 

9. třída Romeo, Julie…tma/téma partnerství a sexu, rizika sex. 

přenosných nemocí, antikoncepce 

10.4. 2018 

Navíc proběhl také interaktivní program ve spolupráci s VZP ČR. 

Vypracovala: Mgr. Lenka Stejskalová – metodik prevence  
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6. Autoevaluace  

 
Autoevaluace školy probíhala v prosinci 2017 pomocí standardizovaného dotazníkového 

šetření ve webovém prostředí společnosti Portfolionet. Zúčastnili se jej pedagogičtí pracovníci 

školy. Zde jsou ukázky evaluovaných oblastí: 
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Doporučení vyplývající z analýzy: 

1. Rozvíjet metody formativního hodnocení, které jsou zužitkovatelné jak při rozvoji 

čtenářské a matematické gramotnosti, které současně zlepšuje jak motivaci žáků, tak 

pochopení učiva, včetně řešení problémů a rozvoje dovednosti učit se učit. Zasahuje rovněž 

do rozvoje sociálních dovedností a klimatu třídy, jejichž rozvoj učitelé také preferují mezi 

oblastmi pro zlepšení. Výměna zkušeností z oblasti č.12. by pomohla i k lepší spolupráci 

pedagogického sboru. Těmito metodami pak podepřít oblasti č.02, č.03, č.04. 

Podpora rozvoje sociálních dovedností navíc koreluje s potřebou rozvoje spolupráce rodiči. 

2. Pro podporu oblasti č.16.Týmová spolupráce pedagogického sboru, která není v dotazníku 

indikována nijak významně, ale přispěly by k rozvoji pedagogických dovedností 

prostřednictvím výměny zkušeností. Škole by pomohlo zavedení (nebo zlepšení) modelu 

tzv. sebe učící se organizace. To je takový tým, který se navzájem učí ze své zkušenosti 

a vytváří si pro to podmínky. Jde o zlepšení v oblasti informovanosti, komunikace 

a předávání zkušeností. V podstatě jde o kompetenční model mezi učiteli. Organizace 

tohoto modelu už sama o sobě zahrnuje zlepšené kvalitativní prvky pro školní klima. 

Sdílení je podporující, když jde o zkušenosti, nikoli jen o přenesené znalosti. 

3. Pro případnou zlepšovací práci s oblastmi nízkých hodnot je potřeba počítat s nepoměrně 

větší vnější podporou - finanční, časovou, lektorskou, mentorskou, metodickou 

a materiální. Vhodně rozvrhnout zejména účastný čas učitelů na aktivitách, které vedou k 

opakovanému cyklickému zlepšování (cyklus PDCA). Kompetence se totiž rozvíjejí až s 

postupným opakovaným zlepšováním, ve kterém je vždy obsažena nějaké zpětná vazba 

nebo evaluace. 

4. V dotazníku a jeho kmenových indikátorech téměř nebyly indikovány evaluační potřeby. 

Je to pravděpodobně způsobeno špatnou minulou zkušeností učitelů s evaluačními nástroji 

a procesy. Tradiční evaluace, která se zaměřuje jen na kontrolu stavů a procesů a nepracuje 

s kvalitativními hledisky je téměř vždy neefektivní, protože není formativní. Jejím 

prostřednictvím musí vzniknou nějaká vnitřně motivovaná lidská aktualizace a tedy 

i přidaná hodnota pro školu. Tento speciální dotazník je ukázkou tzv. formativní evaluace, 
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která díky komplementárním indikátorům ukazuje na podmínkové či překážkové aspekty 

a rozvojový potenciál. 

5. Škola a management školy by měl zavést model tzv. sebe učící se organizace, tedy takovou 

organizaci práce, kde je více místa na dialog a společné rozhodování, na sdílení vlastní 

zkušenosti učitelů, na vzájemnou podporu při komunikaci a organizaci práce. U vedených 

zjištění je patrné, že pozornost učitelů je strhávána do oblasti výchovných a komunikačních 

problémů, což stěžuje jejich koncepční práci. viz. např. indikátor č.11 a č.14. 

6. Škola by se měla soustředit na rozvoj sociálních dovedností, mezi něž patří i manažerské 

dovednosti učitelů, aby mohli využít metod formativního modelu, nejen formativního 

hodnocení na úrovni rozvoje kompetencí žáků, ale i na úrovni sdílení zkušeností učitelů. V 

českém prostoru DVPP jsou k dispozici vzdělávací aktivity na rozvoj formativního 

hodnocení, ale řada z nich, i když je tak nazývána, je jen na úrovni korektivního hodnocení, 

tedy korektivního vzdělávacího modelu. Skutečně formativním je až model, který vede k 

sebe překračování dovedností žáků, a který je dosahován pomocí pedagogických 

facilitačních technik. 

7. Škola - učitelé by mohli více využít vzájemných kolegiálních hospitací pro potřeby zpětné 

vazby i pro sdílení profesních zkušeností. Pokud by přenos zkušeností učitelů z 

vyučovacích hodin byl veden formativním způsobem, pak přenos těchto zkušeností mezi 

učiteli by se zefektivnil. 

Závěr:  

Využitím profesionálního evaluačního nástroje jsme se dozvěděli cenné informace o naší práci 

a získali zpětnou reflexi. Doporučení jsou inspirativní a jistě zajímavá. Jelikož se však jedná 

o komerční produkt, budeme evaluovat i z jiných zdrojů, abychom získali nezávislé hodnoty. 

Některá doporučení totiž až příliš odrážejí produktovou nabídku firmy. 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy ve školním roce 2017/2018 

 

 

Datum Název Účast 

6.9. Primární prevence - seminář Praha Stejskalová 

7.9. Pedagog mentorem - 6. setkání Harnychová 

7.9. Výuka přírodních věd nově - Praha Válek, Drážný, Drážná 

7.9. IROP- administrace projektů Bílý 

8.9. Koordinátor ŠVP - Brno Dvořáčková 

3.10. Konsorcuim zaměstnavatelů Orlicka Harnychová 

4.10. Pedagog mentorem - 7. setkání Harnychová 

4.10. K rukám výchovného poradce Vacková 

6.- 8.10. Syndrom vyhoření seminář do sborovny-pobyt Bozeňov  

17.10. Krajská konference EVVO Veselá 

18.10. POKOS Pardubice Dvořáčková 
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23.10. Bakaláři - seminář k programu Bílý 

24.10. Cesta ke čtenářské gramotnosti Osičková 

2.11. Pedagog mentorem Harnychová 

8. - 9.11. Setkání metodiků prevence Stejskalová, Běleč nad Orlicí 

14.11. Metodika práce asistenta pedagoga Bílý 

22.11. GDPR Litomyšl - seminář Bílý 

28.11. Sdílení dobré praxe - Pardubice Harnychová 

28.-29.11. Porada ředitelů - Seč Bílý 

30.11. Valná hromada MAS Orlicko Bílý 

1.12. Spisová služba ve školství - seminář Bílý 

4.12. Věda má budoucnost - projekt Vacková, Drážná, Drážný 

12.1. Čtenářské dílny - ZŠ Kom. Letohrad Dvořáčková, MAS Orlicko 

30.1. Cesta ke čtenářské gramotnosti Osičková, Svitavy 

29.+30.1. Věda má budoucnost - projekt Bílý, Drážná 

23.2. Soulad ŠVP a RVP-seminář Pardubice Dvořáčková 

28.2. Verbální agresor- seminář Pardubice Stejskalová  

1.3. K rukám výchovného poradce Vacková 

5.3. Bezpečnost v chemii Fojtík 

5. 3. Strat. řízení a plánování ve školách Bílý – E-learning 

3.10.-9.6. Metodik prevence- studium Stejskalová, Olomouc 

6.3. Deutsch ist kein Troublemaker- seminář  Harnychová 

7.3. Žákovský parlament v senátu Válek+ 15 žáků 

7.3. Okresní kolo chemické olympiády Fojtík- organizace, Červená Voda 

21.3. VZVP-Jičín Vacková, Drážná 

27.3. Kariérové poradenství, Pardubice Bílý 

5.4. Deutsch ist kein Troublemaker seminář Harnychová 

5.4. Setkání CKP- projekt Výuka př. v. nově Drážný, Drážná 

10.4. Matematické aktivity- seminář Ústí O. Moravcová 

17.4. ICT seminář Opava Bílý 

20.4. Archivní služba v GDPR Bílý 

24.4. Deutsch ist… seminář Harnychová 

5.6. Setkání OSPOD Králíky Harnychová, Vacková 

19.6. Podpora práce učitelů Bílý 

21.6. Projekt I-KAP Pardubice Vacková 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách 

a) přehled 

 

Datum Název Účast 

11.-13.9. Adaptační kurz 6.ročník Vacková, Válek, Stejskalová 

19.9. Geomat- stavebnice 150 žáků školy 

24.9. Den otevřených dveří Pedagogové + zájemci z řad žáků 

29.-5.10. Akce tříd v rámci Týdne zdraví 

výlety do okolí, tematická výuka ve třídách, 

projektový den 

2.10. Vzpoura úrazům 7. + 8. + 9. ročník, přednáška vozíčkářů 

3.10. Ochutnávka zdravých jídel školní jídelna 

3.10. Orientační běh - přednáška 2. stupeň, 1 hodina 

4.10. PPP - Stonožka 1. A 

10.10. Profesní orientace žáků 9. třídy   

12.10. 

  

Vitamínový den- akce k projektu 

ovoce do škol, MK Fruit 

1.stupeň - lisované šťávy, smoothie 

2.stupeň- RAW zdravé mlsání 

13.10. PPP - Stonožka 1. B 

19.10. PPP - Stonožka 2. A 

20.-21.10. Sběr starého papíru  Bílý 

20.10. Setkání výchovných poradců Vacková - Bühler Žamberk 

19.10. Beseda o přírodě Školní družina - všechna oddělení, J. Bureš 

25.10. PPP - Před tabulí, za tabulí 7.ročník 

30.10. Divadélko pro školy program pro1. stupeň + další pro 2. stupeň 

9.11. 

exkurze Muzeum řemesel 

Letohrad 4. ročník, Veselá, Osičková 

10.11. PPP - Stonožka 2. B 

13.11. Stezka odvahy ve škole 3 oddělení ŠD, Valentová, Kordasová, Hanáková 

20.11. Plackohraní výroba vánočních dárků 

22.-

24.11. Pobytový program ZS Pasíčka Veselá, Drážný, žáci 5. - 8. ročníku (28) 

28.11. PPP - NE návykovým látkám 8. ročník 

30.11. Výstava T.G. Masaryk 9. ročník, Tomášková 

1.12. Vánoční koncert ZUŠ Hedeč všechny ročníky kromě 1. tříd 

29.11. Čertovina Hlinsko - exkurze 3. ročník, Hartigová 

7.12. Vystoupení v Domově důchodců družina Kordasová 

8.12. 

odměny za výt. + fotosoutěž 

Myslivost 6. A, ocenění a předání odměn 

15.12. PPP - Před tabulí, za tabulí 3. ročník  

17.1. PPP - Před tabulí, za tabulí 7. ročník 
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27.1. Koledování Mezilesí (Polsko) 8 žáků, Nýdecká, Bílý 

7.2. 

SOU Dolní Lipka - Den 

otevřených dveří Technohrátky chlapci 9. ročník+ Filková 

22.2. Používám Mozek F/Př + preventivní pořad 

23.2. Dětský karneval v družině Kordasová, Hanáková, Kubicová 

21.3. PPP - Kyberšikana 6. B 

28.3. PPP - Bolí, nebolí 5. A + 5. B 

28.3. MAS-VIDA park Brno 20 žáků, Veselá, Tomášková 

26.-28.3. Výstava - Ochrana hranic 1918 panely k tématu na chodbě školy 

3.4. PPP - Bolí, nebolí 4. ročník  

4.4. Vyhlášení Nejlepší chemik 3. místo: Nejlepší škola + 3.místo: Nejlepší učitel 

7.4. Ukliďme si Česko spolupráce se SRPD 

10.4. Obojživelníci ve svém živlu výstava fotografií, Správa CHKO České středohoří 

10.4. PPP - Kybersvět 6. A, Válek 

10.4. PPP - Romeo a Julie 9., Veselá 

11.4. Den slovenské kuchyně Válek, Prušková 

13.-14.4. Sběr starého papíru  Bílý 

27.4. 

Setkání řídícího výboru projektu 

MAS Válek + 2 členové školního parlamentu 

27.4. Čarodějnice 1. stupeň  Kopecká 

11.5. Anglické divadlo 1.+ 2. stupeň 

16.5. 

Hudba školám - výchovný 

koncert 1.+ 2. stupeň 

17.5. Vystoupení ZUŠ Budulínek divadelní představení pro 1.+ 2. ročník 

18.5. Armáda ČR - prezentace 5. + 9.ročník, Dvořáčková, Harnychová 

22.5. Setkání ŽP Jablonné nad Orlicí ŽP + Válek 

23.5. 

VMB-Learn  centrum Mladá 

Boleslav Drážná, Drážný 

23.5. 

Technohrátky SOU 

opravárenské Dolní Lipka, Tomášková, 8. + 7. ročník 

23.5. Dopravní hřiště Lanškroun 4. ročník, Osičková 

24.-25.5. Fotografování   

30.5. Gramotnost pro život- PPUČ,  Dvořáčková - Praha 

30.5. Den rekordů - Králíky Válek, Hartigová 

30.5. Kdo se hýbe, nezlobí - akce ŠD sportovní odpoledne pro všechna 3 oddělení 

11.6. ŠVP Muzeum řemesel Letohrad 2. A+ Dvořáčková 

11.-12.6. ŠVP Čihák 8. + Tomášková + Harnychová 

11.6. ŠVP Zoo Praha 3. + Hartigová 

12.6. ŠVP Dolní Morava 7.+ Dolečková+ Fojtík 

13.6. ŠVP Olomouc 5.A,5.B+ Stejskalová + Nýdecká 
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14.6. Den s Lesy ČR 5.A, 3.+ Hartigová + Nýdecká 

15.6. ŠVP Potštejn 4., Osičková, Kulhánková 

18.6. 

Vyhlášení výsledků sběru 

elektro Veselá 

19.6. Tančíme pro radost vystoupení ZUŠ Králíky 

20.6. Síla lidskosti, Nicholas Winton 5. -9. ročník 

26.6. ŠVP Perníková chaloupka 1.A+1.B+2.A+ Kopecká, Jetmarová, Moravcová 

26.-27.6. ŠVP Severomoravská chata 6.A+6.B+Vacková, Válek 

27.6. Poslední šance vystoupení žáků 9. ročníku 

 

 

8.2 Účast žáků na sportovních akcích a soutěžích 

 

Datum Název Účast 

8.9. Můj první gól - Králíky 1.+ 2. ročník 

26.9. 

  

Memoriál četaře Arnošta Hrada 

branný závod družstev 
10 žáků - 1.+ 2. stupeň,  

  

26.9. Přespolní běh Letohrad Válek: 6 + 7. ročník (d), 8 + 9. ročník (ch) 

29.9. Zátopkovy štafety 2. stupeň 

2.10. Orientační běh - ukázky 

program pro 6. - 9.ročník, Klub orientačního běhu 

Šumperk 

20.11. 

Florbalový turnaj Jablonné nad 

Orlicí mladší chlapci - 7. + 6. ročník, Válek -3. místo 

7.12. 

Florbalový turnaj Jablonné nad 

Orlicí starší chlapci - 8. + 9. ročník, Válek 

19.-

23.2. Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník (16 žáků), Fojtík, Válek, Osičková 

6.4. 

Okrskové kolo vybíjená CH 

4.+5.roč. Žamberk, Drážný 

11.4. Vybíjená dívky 4.+ 5.ročník Žamberk, Stejskalová 

13.4. Fotbal starší žáci 8.+9.ročník Jablonné nad Orlicí, Válek 

25.4. Finále vybíjené dívky 4.-5. ročník Ústí nad Orlicí, Stejskalová 

26.4. Mc Donaldś cup, 5. ročník Letohrad, Válek 

5.6. Okrskové kolo vybíjená 6. ročník Žamberk, Válek - 2. místo 

 

8.3 Účast žáků na olympiádách a soutěžích 

 

Datum Název Účast 

8.11. 

Školní kolo dějepisné 

olympiády 9. ročník – 5 žáků, doprovod Tomášková 

29.11. 

Školní kolo olympiády český 

jazyk 9.ročník – 4 žáci, organizace Tomášková 

12.12. 

Hledáme nejlepšího mladého 

chem. 2. kolo - Pardubice 3 žáci, doprovod Fojtík 
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5.1. 

Školní kolo olympiády 

matematika 9 Veselá 

5.1. 

Školní kolo olympiády 

matematika 5 Vacková 

5.1. 

Školní kolo olympiády 

matematika 6 Vacková (postupují 3 žáci) 

19.1. 

Školní kolo olympiáda zeměpis 

8+9 Válek, Veselá + 4 žáci 

12.1. 

Školní kolo chem. olympiády-

prak. Fojtík – 2 žáci 

18.1. 

Hledáme nejlepšího mladého 

chemika kolo 3. Pardubice, Fojtík – 3 žáci 

24.1. 

Okresní kolo olympiády z 

matematiky 5.+ 9.ročník, Ústí nad Orlicí, Vacková 

5.2. 

Školní kolo chem. olympiády-

teorie Fojtík 

20.2. 

Okresní kolo olympiády ze 

zeměpisu Dolní Libchavy, Veselá – 3 žáci 

7.3. Okresní kolo olympiády chemie Červená Voda  

5.4. Školní kolo Pythagoriáda 5.- 8. ročník 

17.4. 

Okresní kolo matematické 

olympiády Vacková – 3 žáci – vítěz žák 6. B naší školy 

29.5. Okresní kolo Pythagoriáda Vacková – 2 žáci  

 

 

 

8.4 Školní parlament 

  

Již třetím rokem u nás ve škole pracoval školní parlament pod vedením Mgr. Radima Válka. 

Zástupci 4. – 9. ročníku se každý pátek scházeli na svých setkáních, ze kterých vznikla opět 

spousta podnětných návrhů. Nezůstalo jen u nápadů, ale došlo i k realizaci některých z nich. 

Spoluprací s MAS Orlicko žáci aktivně pracovali na projektu zaměřeném na budoucí povolání. 

Školní parlament byl za svoji aktivitu oceněn výletem do Prahy a návštěvou Senátu, kde se 

setkal se senátorem. 

 

 

 

8.5 Enviromentální výchova 

 

EVVO V ZŠ ČERVENÁ VODA 2017/2018 
 

I. ČTVRTLETÍ 

ZAČAL PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ V ZŠ 

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje 

na naší škole 11. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, 

chlazení, myčky a sporáky apod.). Letos jsou sběrové dny v pondělí a ve čtvrtek. V průběhu 
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celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, plastových víček, tonerů 

a cartridgí.  

     

PŘÍRODNINY I ODPADOVÝ MATERIÁL  

Jako každý rok na podzim, tak i letos využili žáci 1. stupně ve svých třídách i ve školní družině 

podzimních darů přírody, aby si svými výrobky vyzdobili svoje třídy i chodby školy. Vedle 

jeřabin, kaštanů i nádherně zbarveného listí stromů použili také odpadový materiál. 

                                     
 

BESEDA O PŘÍRODĚ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 

 

Naši nejmladší žáci z obou prvních tříd se zúčastnili v září besedy o přírodě. Za zajímavými 

informacemi, obrázky i přírodninami se vydali k nejstarším občanům naší obce do domova 

důchodců. 
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EVVO V ZŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Nedělní dopoledne 24. 9. bylo příležitostí představit veřejnosti aktivity žáků z oblasti EVVO. 

Kromě soutěže v poznávání bylinek a koření ve cvičné kuchyni si Ekoláci připravili pro 

nejmenší návštěvníky hry a soutěže, pro jejich dospělý doprovod materiály dokumentující 

aktivity a úspěchy naší školy v oblasti EVVO v předchozích deseti letech. 

 

 

                
 

 

 

 
 

ZÁTOPKOVY ŠTAFETY 29. 9. 

Žáci 2. stupně se společně se svými pedagogy podíleli na realizaci tradičního štafetového běhu. 

Soutěži mezi jednotlivými ročníky předcházel běh školní štafety, v níž byli zastoupeny všechny 

třídy 2. stupně i pedagogové. Zástupci obce připravili pro všechny účastníky ovocnou svačinu 

a pro běžce drobné odměny na podporu zdravého stravování. 

 
 

 

DNY ZDRAVÍ 

 

Obec Červená Voda jako člen Národní sítě zdravých měst realizovala ve spolupráci se ZŠ Červená Voda ve 

dnech 29. 9. – 6. 10. 2017 kampaň na téma "Dny Zdraví". Hlavním cílem dnů zdraví bylo zajímavou formou 

informovat občany o tom, jaký způsob životního stylu přispívá k fyzické i duševní pohodě. Účast na 

jednotlivých programech byla hojná a odezvy ze strany žáků velmi pozitivní. Nabídka programů  

pro žáky byla pestrá: 
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VZPOURA ÚRAZŮM 2. 10.  

V pondělí 2. října se ve škole uskutečnila beseda se dvěma mladými vozíčkáři v rámci 

programu VZPOURA ÚRAZŮM, kterou podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Do programu se zapojily všechny třídy 2. stupně. Zajímavé dvouhodinové vyprávění doplněné 

o vlastní zkušenosti a obrázky bylo velmi poučné. Žáci se tak dozvěděli, jak je důležité být 

odpovědný a předcházet úrazům 

 

BESEDA S ÚČASTNÍKY ORIENTAČNÍHO BĚHU 2. 10.  

V úterý 3. října proběhla v tělocvičně školy beseda s pořadateli MČR v orientačním běhu štafet 

a družstev. Zástupci pořadatelů z KSU Šumperk vysvětlili dětem, co je orientační běh. Svá 

vyprávění doplnili několika videopořady o tom, jak se běhá s mapou po lese. Rozdali žákům 

mnoho letáčků o tomto sportu, speciálních orientačních map. Ukázali dětem buzoly, čipy 

a kontrolní lampiony. Byla to pěkná pozvánka na sportování do lesa a také na MČR 

v orientačním běhu v Moravském Karlově o víkendu 7. - 8. 10.2017. Škola rovněž poskytla o 

víkendu pro 300 závodníků MČR zázemí v prostorách školy. 

 

 
 

ZDRAVÉ SVAČINKY V JÍDELNĚ ZŠ 3.10. 

Za účasti žáků zejména 1. stupně probíhala v úterý 3.10. odpoledne ve školní jídelně 

ochutnávka různých zdravých pomazánek, zeleniny, ovoce a celozrnného pečiva. Účastníci si 

sami ověřili, že zdravé může být i velmi chutné. 

 

 
 

 

ZA ZVÍŘÁTKY KE KRMELCI 

 

V pátek 29. 9. se děti z prvních tříd vydaly v rámci akce „Dny zdraví“ na dopolední putování 

podzimní přírodou. Kromě pohybových her během cesty poznávaly a používaly různé 

přírodniny při plnění zábavných úkolů. Cestování ukončily u krmelce, do kterého přinesly 

dobroty pro lesní zvěř. 
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VYCHÁZKA KE KONÍM 

 

V rámci Týdne zdraví se žáci V.B vypravili na vycházku ke koním ke statku pana starosty. 

Prohlédli si všechna zvířata, která zde žijí: kočky, psy, koťata, prase, kozu a hlavně koně. 

Nakonec se na koni svezli téměř všichni. Páťáci koním za odměnu začali sbírat ve škole starý 

tvrdý chléb.  

 

     
 

 
VITAMÍN TĚ NEZABIJE 

Netradiční formou proběhla v pondělí 1. 10. výuka třeťáčků. Všichni se s chutí zapojili do 

zpracovávání ovoce a zeleniny. Vyzkoušeli si různé kombinace v míchaných vitamínových 

nápojích, které si vlastnoručně připravili. Mezi ochutnávkou a různými smyslovými soutěžemi 

se jim v sušičce připravovaly zdravé lupínky. Po obědě bylo vše dosušeno a mohla začít 

ochutnávka. Jednoznačně vyhrála u všech sušená cibule. Vitamínové lupínky tak zachutnaly, že 

sušení pokračovalo po zbytek týdne. 

              
 

TÝDEN ZDRAVÍ V DRUHÝCH TŘÍDÁCH 

„Za pomoci vitamínů odeženu kašel, rýmu, Budu zdravý jako buk, ať jsem holka nebo kluk. 

V zdravém těle zdravý duch.“ 

Žáci druhých tříd dostali v hodině prvouky možnost své přinesené podzimní plody nejen 

poznávat, pojmenovat a seznámit se s jejich využitím, ale také očichat, ohmatat a ochutnat. 
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VÍTĚZOVÉ VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

 

Nezisková organizace Myslivost z. s., vyhlásila 

7. 10. 2017 vítěze 3. ročníku výtvarné soutěže a 

1. ročníku fotografické soutěže „FAUNA NAŠÍ 

PŘÍRODY “ Slavnostního vyhlášení na Kuksu se 

za naši školu zúčastnila žákyně 6. A, se svými 

rodiči. Ve výtvarné soutěži v kategorii 

základních škol získal 2. místo sedmičlenný 

kolektiv z loňské 5. A. 

 

 

 

Ve fotografické soutěži získal ocenění žák z loňské 5. B.  

 

VITAMINOVÝ DEN 
 

Doprovodná akce k projektu „Ovoce do škol“ proběhla v naší škole ve čtvrtek 12.10. Školáci 

z I. stupně si připomněli zdraví prospěšné potraviny, dostali možnost ochutnat čerstvě lisované 

šťávy, smoothie i jablečný mošt. Letošní novinkou byla možnost vyrobit si RAW zdravé mlsání 

z rozinek a slunečnicových semínek, na kterém si pochutnali i žáci II. stupně. Většina mlsounů 

vzorně ochutnávala a chválila. Snad si připomněli, že co je zdravé, může být i dobré. 

 

       
 

 

ZDRAVÁ SVAČINA 

Ve čtvrtek 12. 10. čekala na děti z prvních tříd zdravá svačinka. Paní učitelky jim připravily spoustu 

nakrájené zeleniny a ovoce. Úkol byl snadný a pro všechny zábavný. Každý si měl na talířku vytvořit 

obrázek plný vitamínů, který potom s chutí slupl. Všem moc chutnalo! Zbylé ovoce a zeleninu si děti 

vychutnaly ještě druhý den ke svačince.  
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1. A NA PODZIMNÍ VYCHÁZCE 

 

Den jako malovaný, sluníčko hřálo, listí se chlubilo krásnými barvami, a tak se děti z I.A 

v polovině října vydaly na procházku po okolí, aby zjistily, jaké změny nachystal podzim 

v okolní přírodě. Cestou sbíraly krásně zabarvené listy a určovaly, kterému stromu asi patřily. 

Pozornost věnovaly také zahrádkám u rodinných domků. 

 

           
 

 

TOULKY 2. TŘÍD PODZIMNÍ KRAJINOU 

 

V rámci hodiny prvouky vyrazili žáci druhých tříd na podzimní vycházku pozorovat přírodu 

a její proměny na podzim, rozlišovat přírodních a umělých prvků v krajině, poznávat rostlin 

a živočichů. Cestou pořídili několik fotografií, které posloužily jako materiál k tématu Lidské 

aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, ekologické 

zemědělství, ochrana přírody). Další aktivitou byla „hodina prvouky venku“ a hledání 

odpovědí na otázky a praktické úkoly (barvy podzimu, podzimní počasí, podzim na polích). 

 

 
ZVÍŘÁTKA Z LISTŮ 

Krásně zabarvené a tvarované podzimní listy různých velikostí využili nejmenší prvňáčci. 

Barevné listy si nejprve venku nasbírali. Všichni byli moc šikovní a každý si sestavil a nalepil 

své „listové“ zvířátko. 
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STROMY Z LISTÍ 

 

Nasbírané podzimní listy stromů různých barev i tvarů posloužily jako vhodný materiál 

ke skupinové práci pro prvňáčky. Jejich cílem bylo s pomocí pastelek, lepidla a listů vytvořit 

stromy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDRŽÍM VÍC A POSLOUŽÍM DÉLE! 

 

Žáci Ekologického praktika (EP) řešili v říjnu první úkol Recyklohraní s názvem  

„Vydržím víc a posloužím déle!“ Pod názvem úkolu se skrývaly elektrické baterie. Součástí 

úkolu bylo hledání odpovědí na otázky týkající se druhů baterií, jejich způsobu použití, 

vyměnitelnosti, tvarů, velikostí, složení, ekologické zátěže, zpětného odběru. Výstupem úkolu 

se stal edukační plakát a vyplněný kvíz. 

 
 

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

 

Ve dnech 20. 10. – 22. 10 2017 mohli žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy odevzdat v budově 

školy starý papír. Na podzim se podařilo vybrat a odevzdat k recyklaci 9 185 kg papíru. Třídní 

kolektivy soutěžily ve dvou skupinách: 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník. První místa obsadili třídy 

II. B (průměr na žáka 76,1 kg) a VI. B (průměr na žáka 42,1 kg.) 
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PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 

Do podzimním zpětného odběru elektrospotřebičů, který probíhal v měsících září a říjen, se 

zapojilo 35 žáků školy se svými rodiči. Podařilo se odevzdat 647 kusů vysloužilého 

elektrozařízení. K recyklaci odjelo z naší školy 16 velkých bagů. Jako tradičně se práce na 

organizaci odběru ujali Ekoláci.  

 

 
 

 

PODZIMNÍ DÝŃOVÁNÍ 

 

Zejména mladší žáci školy se sešli se svými kamarády a rodiči poslední říjnové pondělí 

v jídelně ZŠ při tradičním dýňování. Společně strávený podvečer si zpříjemnili kromě dlabání 

dýní také ochutnávkou dýňových specialit – polévky, pomazánek i moučníků. Na přípravě 

dobrot se společně s pedagogy a kuchařkami velkou měrou podílely dívky ze šestých tříd. 

 

 
 

ŽIVOT LIDÍ V MINULOSTI 

 

Jak žili lidé v posledních dvou stoletích, které předměty denní potřeby používali, která řemesla 

provozovali, co a jak ručně vyráběli, si připomněli žáci IV. třídy činnostními aktivitami 

v expozicích Muzea řemesel v Letohradě. V expozici školní třída se dozvěděli, jak dříve 

probíhalo vyučování ve škole a vyzkoušeli si řadu starých učebních pomůcek.  
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II. ČTVRTLETÍ 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA 

 

Ekoláci se pustili do plánování přeměny školní zahrady v přírodní. Překreslili plánek stávající 

školní zahrady a vyznačili v něm naměřené rozměry pozemku a stávající prvky v zahradě. 

Podle nabídky přírodních prvků pak dokreslili nové podle svých přání – např. jezírko, 

ještěrkoviště, bylinkovou spirálu, hmatovou stezku, altán, ohniště. I meteorologickou stanici. 

                 
 

 

POBYT V ZS A EKOCENTRU PASÍČKA 

 

Krásné počasí se slunečnými dny na konci listopadu využilo 28 žáků z 5. až 8. ročníku 

k třídennímu pobytu v přírodě s programem „Poznáváme přírodu.“ Přítomnost spousty volně 

žijících zvířat, trocha archeologie, výroba odlitků ze sádry, modelování raka z keramické hlíny 

a dvě půldenní dobrodružné výpravy do chráněných lokalit byly pestrou nabídkou pro všechny 

účastníky. 

 

     
 

 

KE SVAČINCE POMAZÁNKA 

 

Dívky ze 7. ročníku se pustily ve cvičné kuchyňce do přípravy jednoduché svačinky v předmětu 

Člověk a svět práce. Z mrkve, sýra a trošky majolky umíchaly pomazánku a spolu s uvařeným 

vajíčkem vyrobily malé chlebíčky. Společně si pak na svých výrobcích pochutnaly.  
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PŘEDÁNÍ ODMĚN – VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

 

Zástupce neziskové organizace Myslivost z. s. Ing. Slabý přijel 11. prosince do naší školy 

osobně předat odměny žákům, kteří ve 3. ročníku výtvarné soutěže a 1. ročníku fotografické 

soutěže „FAUNA NAŠÍ PŘÍRODY získali ocenění. Diplomy, výtvarné potřeby i sladkosti 

převzalo osm žáků 6. ročníku. 

                 
VÝUKOVÉ PROGRAMY V EKOCENTU PALETA V PARDUBICÍCH 

 

Poslední vyučovací den kalendářního roku prožili žáci IX. třídy netradičně – vydali se do 

Pardubic na dva výukové programy environmentální výchovy. V programu Výroba papíru si 

připomněli, jak důležité je z hlediska ochrany přírodních zdrojů třídění a následná recyklace 

starého papíru. Poté si společně recyklovaný papír zkusili vyrobit. Druhý program Jak vylepšit 

dům formou hry byl příležitostí nahlédnout do reálného problému majitele staršího domu, který 

chce postupnými úpravami přeměnit v ekologicky úsporné bydlení. 

 

                              
 

 

ČTVRŤÁCI ZA ZVÍŘÁTKY KE KRMELCI 

 

Ve čtvrtek 21. prosince se čtvrťáci se svou třídní učitelkou vydali společně s lesníkem ke 

krmelci. Cestou jim pan Kozák povídal o zvířatech a stopách, které našli ve sněhu, a o stromech, 

které míjeli. Také se dozvěděli, jak se správně mluví a chová po myslivecku. Lesník u krmelce 

překontroloval nadílku dětí pro zvířátka a ukázal jim, kam co patří. Potom si děti prohlédly 

kančí kly a srnčí paroží a pan Kozák zatroubil na borlici. Školáci zjistili, že zatroubit na borlici 

není vůbec snadné. Nikomu se nepodařilo na borlici zvuk vyloudit. 
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III. ČTVRTLETÍ 

KROK ZA KROKEM 

 

Pátrání po červených kontejnerech zahájili Ekoláci v lednu. Začali červenou popelnicí, která 

slouží zpětnému odběru elektrospotřebičů pro veřejnost v budově naší školy. Oblast pátrání 

nakonec rozšířili na okres Ústí nad Orlicí. S využitím Internetu, fotoaparátu a výtvarných potřeb 

vznikla pod jejich rukama mapa červených kontejnerů. Výsledkem projektu se kromě mapy 

stala také fotoreportáž z pátrání. 

 

                         
 

ZAHAJUJEME JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 

Po velikonočních svátcích mohou žáci a jejich rodiče opět přinášet do školy ke zpětnému 

odběru vysloužilé elektrospotřebiče. Tato služba probíhá ráno před vyučováním každé pondělí 

a čtvrtek od 5. dubna do 17. května. Jako tradičně se práce na organizaci odběru ujali Ekoláci.  

 

DÍVKY ZE SEDMIČKY SE PŘIHLÁSILY DO KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE 

V březnových hodinách výuky vaření si dívky ze 7. ročníku připravovaly recepty zdravé 

svačiny v rámci 6.  ročníku celostátní dětské kuchařské soutěže, tentokrát s názvem Finále 

Zdravé 5, v níž je soutěžní disciplínou zdravý a nutričně vyvážený pokrm studené nebo teplé 

kuchyně vhodný jako svačina. Na poslední březnové pondělí pozvaly do cvičné kuchyňky své 

pedagogy, aby jim drobným pohoštěním popřály ke Dni Učitelů. Všechny čtyři týmy pracovaly 

s chutí a nadšením, a tak se rozhodly fotografie svých kuchařských výtvorů odeslat s přihláškou 

do dětské kuchařské soutěže. 

 

             
 

JAK NEBÝT PLÝTVÁKEM 

 

Žáci Ekologického praktika se v mini projektu zabývali problematikou plýtvání potravinami. 

Seznámili se nejprve s pojmem „spotřebujte do …“, „Minimální trvanlivost do …“ a „Čerstvá 

potravina“. Na příkladech si vysvětlili, jaké potraviny do těchto kategorií spadají a že 

i potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou obchodníci uvádět do oběhu. 

Pochopili, že ne všechny potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti musí být vždy 
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zkažené, ale že je můžeme po uvážení konzumovat. Úkolem žáků bylo také zamyslet se nad 

tím, jak zužitkovat potraviny, které nám zbydou, např. po rodinné oslavě, a které je potřeba, co 

nejrychleji sníst či jinak zužitkovat a navrhovali, jak by s těmito potravinami naložili. Vyplnění 

pracovních listů si zpestřili tříděním obalů různých potravin podle doby jejich použitelnosti. 

 

                 
 

OCENĚNÍ MAS ORLICKO 

 

Ve čtvrtek 8. března zástupci MAS Orlicko předali certifikát a odměnu v podobě zájezdu do 

VIDA parku v Brně skupině žáků 8. a 9. ročníku. Žáci naší školy získali cenu za hlasování 

v soutěži o nejlepší projekt z řady těch, které získali finanční podporu MAS Orlicko. Naším 

projektem s největším počtem získaných hlasů bylo „Zdravé stravování“ s účastí soutěžního 

týmu v celostátním finále v Praze v červnu 2018.  

 

     
 

NAŠI ŽÁCI VE VIDA PARKU 

 

Poslední březnovou středu prožila skupina 20 žáků 8. a 9. ročníku netradičně. V brněnském 

VIDA parku si vlastnoručně vyzkoušeli, jak fungují přírodní zákonitosti, na jakém principu 

pracují věci z našeho každodenního života a zahráli si spoustu her a kvízů. 
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JDE TO I BEZ OBALŮ! 

 

V dalším miniprojektu Recyklohraní se Ekoláci zabývali otázkou obalů. Pracovali s obaly, 

které po dopolední svačině zůstaly k vytřídění. Porovnávali vlastnosti různých obalů z pohledu 

dopadů na životní prostředí. Hledali možnosti dalšího využití odpadů z obalů a způsoby 

předcházení vzniku odpadového obalu (vícecestné obaly, stáčení nápojů do vlastních nádob, 

použití obalu k jinému účelu. 

 

       
 

 

 

IV. ČTVRTLETÍ 

OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU 

 

S obojživelníky ve svém živlu se setkali žáci naší školy v dubnu na komentované výstavě, 

kterou ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pořádali ve škole pracovníci 

Obecního úřadu Červená Voda. Po dva týdny si mohl každý příchozí do školní budovy výstavu 

prohlédnout.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

35 

 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU 

 

Během dvou dubnových dnů se díky žákům a jejich rodinám podařilo shromáždit přes 9 000 

kg starého papíru. Soutěž probíhala mezi třídami ve dvou kategoriích i mezi jednotlivci.  

 
DEN ZEMĚ V PROJEKTOVÝCH DNECH 19. 4. – 27. 4. 2018 

 

Zbraně včera a dnes  IX. třída 
 

Žáci se zamýšleli nad druhy zbraní, určovali ukázky pravěkých předmětů, které sloužily k lovu, 

ale i k boji. V textu, zpracovaném na CD, vyhledávali informace spojené s druhy zbraní. Došli 

k závěru, že nebezpečné jsou i zbraně, které nevezmou do ruky, ale ublíží lidské duši 

(kyberšikana, vydírání,…).  

 

    
 

 

Není banán jako banán VIII. třída 
 

Osmáci se zamýšleli nad tím, co vše se děje kolem banánů, než se dostanou k nám na stůl. 

Rozděleni do skupin představovali rozdílné způsoby obchodu s banány, které ve světě fungují 

(běžný způsob a fair trade) v rolích pěstitelů, prodejců a kupujících. Po shlédnutí videa, které 

pojednávalo o problémech pěstování banánů na Kostarice, především v souvislosti 

s chemickými hnojivy a neutěšenými pracovními podmínkami zaměstnanců se zamýšleli nad 

spravedlivou cenou. Snažili se rozdělit cenu jednoho banánu mezi jednotlivé aktéry obchodu 

a toto rozdělení v závěru porovnávali (běžný obchod X fair trade). 
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Největší města světa  VII. třída 
 

Skupiny sedmáků spolu soutěžily v rychlosti i znalostech: zapsat 10 nejlidnatějších měst světa, 

přiřadit k fotografiím zajímavých staveb světa jejich názvy a lokalizovat je v mapě a nakonec 

k fotografiím nejvyšších světových budov přiřadit odpovídající technické parametry a názvy. 

 

 
 

 

 

 

Den Země   dívky VI. A, VI. B 
 

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 v rámci tělocviku se žákyně 6. A a 6. B podílely na úklidu v okolí školy 

v rámci DNE ZEMĚ. Během jedné vyučovací hodiny stihly obejít okolí školy, dále pokračovaly 

na vlakové nádraží a po cyklostezce na Šanov. Za necelou vyučovací hodinu společně nasbíraly 

dva pytle odpadků.  

     
 

 

Deforestace (odlesňování)   VI.A, VI.B 
 

Žáci se snažili vysvětlit slovo „deforestace“ a porozumět jeho obsahu. K tomu jim pomohla 

prezentace, v níž se zamýšleli nad významem lesů v naší společnosti, nad vývojem lesnatosti 

ve střední Evropě a nad důsledky ničení lesů, zejména těch tropických. Shlédli také video 

ukazující průběh odlesňování v tropických oblastech. Ve skupinách tvořili myšlenkovou mapu 

- kdo a proč tropické lesy kácí, jaké to má dopady a co s tím můžeme dělat.  
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Není nám to lhostejné (úklid v okolí školy)  III. třída 
 

Pokud si budou lidé plést přírodu s popelnicí, musí někdo po nich tento nepořádek stále uklízet. 

Tentokráte jsme se tohoto úkolu ujali my, třeťáčci. Během chvilky jsme naplnili celý pytel a 

vůbec to nebyla voňavá zábava. Proto pro ty, kteří nevědí, jak s odpadky zacházet, máme řešení. 

Přijďte za námi do školy, my Vám rádi poradíme! 

 

    
  

 

Moje planeta   IV. třída 
  

Téma Den Země jsme se čtvrťáky zařadili i do výtvarné výchovy. Nejprve jsme diskutovali o 

možnostech, kterými lze přispět k zachování co nejčistšího životního prostředí a jak eliminovat 

škodlivé vlivy, což velmi úzce souvisí se zdravím lidí a jejich existencí na naší planetě. Pak 

každý svoji planetu dle instrukcí výtvarně ztvárnil. 

 

 

 

Recyklohrátky   II. A, II. B 

Žáci druhých tříd si o Dni Země povídali také v rámci výuky pracovního vyučování. Mnozí 

z nich již význam slova „recyklace“ znali. Konkrétně pak využili karton z krabic, zbytky vlny 

a plastovou lahev k výrobě želviček. Ty teď zdobí jejich třídy. Někteří se pochlubili tím, že se 

zapojili do akce „Uklízíme Česko“, která v rámci projektu proběhla i v Červené Vodě. 

 

 

 

JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ SKONČIL 

 

Čtvrtek 17. května byl poslední příležitostí pro žáky naší školy přispět k ochraně životního 

prostředí odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů k recyklaci. Během šesti týdnů této 

možnosti využilo 41 žáků a celkem odevzdali 749 ks elektrospotřebičů.  
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SOUTĚŽ EKOUČITEL ROKU 2017/2018 

Paní učitelka Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO, se v celostátní soutěži EKOUČITEL 

ROKU 2017/2018 umístila na 1. MÍSTĚ. Soutěž probíhala pod patronací společnosti 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět od září 2017 a jejím cílem bylo ocenit pedagogy ekologické 

výchovy za aktivní práci s mládeží. Finanční odměna 10 000 Kč pro školu je určena 

na ekologické projekty se žáky. 

          
 

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – ODMĚNA ŽÁKŮM 

  

Ekoláci připravili také letos certifikáty a odměny pro 15 nejpilnějších sběračů ve školní soutěži 

zaměřené na zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci 

školního roku za přítomnosti vedení školy a koordinátora EVVO. Do zpětného odběru se 

zapojilo 60 žáků školy, bylo odevzdáno 1 328 ks vysloužilých elektrospotřebičů. 
 

 Prezentace aktivit EVVO: 

Červenovodský zpravodaj 

Orlický deník 

www.ekovychova.cz 

www.zdrava5.cz  

www.cvvoda.cz 

www.recyklohrani.cz  

školní nástěnka 

 

Zprávu vypracovala: Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO 

http://www.ekovychova.cz/
http://www.zdrava5.cz/
http://www.cvvoda.cz/
http://www.recyklohrani.cz/
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9. Spolupráce ZO ČMOS PŠ při ZŠ a MŠ Červená Voda se 

zaměstnavatelem ZŠ a MŠ Červená Voda 
 

ve školním roce 2017/2018 

 

▪ proběhlo kolektivní vyjednávání o dodatcích Kolektivní smlouvy včetně pravidel 

čerpání FKSP 

▪ škola poskytuje zázemí pro činnost ZO  

▪ ředitel školy byl na členskou schůzi ZO pozván, z důvodu pracovního vytížení  

se nezúčastnil 

 

Mgr. Eva Veselá, předseda ZO 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

1. 13. 11. – 24. 11. 2017 bylo provedeno zjišťování výsledků žáků prostřednictvím 

inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. 

Týkalo se ověřování výsledků žáků 9. ročníku základních škol, a to v oblasti mediální 

gramotnosti.   

 

2. Inspekce ve škole proběhla ve dnech 8. 3.– 9. 3. 2018. 

Předmětem inspekční činnosti vykonané podle § 174 odst. 2písm. a), b) a c) zákona č. 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně naplňování školních vzdělávacích 

programů pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání. 

 

Dále viz inspekční zprávy na www.cvvoda.cz, nebo na www.csicr.cz. 

 

  

http://www.cvvoda.cz/
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11. Rozbor úrazovosti za školní rok 2017/2018 
 

Období: období září 2017 - srpen 2018 

 

Do Knihy úrazů bylo za toto období zaevidováno celkem 49 úrazů  

 

 

Měsíc 

Počet evidovaných úrazů 

v Knize úrazů 

žáci/zaměstnanci 

Počet sepsaných 

Záznamů o úrazu 

žáci/zaměstnanci 

Plnění bolestného 

a náhrada ušlého 

výdělku v Kč 

 Chlapci Dívky Chlapci Dívky  

Září 2 2  1 3750 

Říjen 3 4    

Listopad 5 1 1 1 1250 

Prosinec 5 2 4  3750 +1750 

Leden 1 1 1  1250 

Únor 1 6  2 5000 

Březen 1 3  2 5000 +1250 

Duben  1 3  1 3750 

Květen 1 4 1 2  

Červen 1 2    

Červenec      

Srpen      

 

Celkem 

 

21 28 7 9 
26750,- 

(plnění za 9 

pojistných událostí 

žáků) 
49 16 

 
 Další údaje o úrazech 

 
Místo úrazu, činnost Počet žáci/zaměstnanci 

Přestávka 5 

Hodina TV 25 

Plavání 0 

MŠ 3 

Kroužky, sport. soutěže 0 

Ostatní vyuč. hodiny 12 

Přesuny 2 

ŠD 0 

Jiné (čekací třída, výlety aj.) 2 

Celkem 49 

 

Zapsala: Mgr. Hana Harnychová, zástupce ředitele 
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12. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
 

Výnosy celkem 
HČ DČ 

26 073 301,92 Kč 722 195,41 Kč 

dotace na neinvestiční výdaje - Kraj 18 641 958,00 Kč   

příspěvek na provoz - Obec 4 990 000 Kč   

dotace - Úřad práce 259 172,00 Kč   

OP VVV „Naše škola“ – Šablony I 378 764,05 Kč   

školné + stravné MŠ 733 594,00 Kč   

stravné 1 493 779,00 Kč 753 997,00 Kč 

kopírování 16 350,00 Kč   

sběry druhotných surovin 1 785,00 Kč   

Dotace MAS – florbalové hokejky  10 000,00 Kč  

prodej dětských výrobků   13 042,00 Kč 

příjem z pronájmů   58 031,00 Kč 

zapojení fondů 97 884,00 Kč   

úroky 1 101,74 Kč   

ostatní 31 084,59 Kč   

materiál 2 223 132,73 Kč 314 334,33 Kč 

potraviny 1 503 023,00 Kč 303 945,33 Kč 

energie 1 332 751,80 Kč 71 192,00 Kč 

opravy 305 500,60 Kč 17 302,00 Kč 

cestovné 49 801,00 Kč  

reprefond 2 983,00 Kč   

služby 690 078,62 Kč 23 093,00 Kč 

platy 14 241 164,00 Kč 219 384,00 Kč 

zdravotní a sociální pojištění, fksp 5 343 545,91 Kč 70 757,53 Kč 

sociální pojištění 59 100,89 Kč 825,55 Kč 

škody - odpis poztrácených čipů    

odpisy 1 157 084,00 Kč   

odpis pohledávek 26 033,00 Kč   

DHM 467 332,40 Kč 5 307,00 Kč 

ostatní - pojištění majetku, drobné 

zhodnocení majetku 174 793,97 Kč  

   

Výsledek hospodaření 2017 

178 973,46 Kč 31 801,79 Kč 

210 775,25 Kč 
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Komentář: Výsledkem hospodaření za rok 2017 byl zisk ve výši 210 775,25 Kč.  

 

Dle návrhu příspěvkové organizace byl zlepšený výsledek hospodaření na základě rozhodnutí 

rady obce rozdělen následujícím způsobem: 

• 105 000,00 Kč do fondu odměn (dle §32, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb.) 

• 105 775,25 Kč do rezervního fondu (dle §30, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb.) 

 

 

 

V Červené Vodě 15. 10. 2018  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Mgr. Luděk Bílý  

    ředitel školy 

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017 / 2018 projednala a schválila Školská rada 

Základní školy a mateřské školy Červená Voda na svém zasedání dne ……………. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Mgr. Stanislava Kopecká – předsedkyně ŠR Mgr. Hana Harnychová 

za pedagogické pracovníky školy  za pedagogické pracovníky školy 

 

 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Ing. Petr Mareš PhD. paní Michaela Kubíčková 

za zřizovatele školy  za zřizovatele školy 

 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________ 

Ing. Václav Jetmar paní Zuzana Wawrzyczková 

za rodiče žáků školy  za rodiče žáků školy 

 


