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Výroční zpráva 
za 

školní rok 2016 / 2017 
   

Č. j.: ZŠMŠČV - 281/2017/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 

 

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 
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1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 5 97 17 19 

1. stupeň ZŠ 8 155 19 17 

2. stupeň ZŠ 4 98 25 12 

Školní družina 3 87 29 29 

Školní jídelna  

 

 

 

 

Celkem 

Ve školní jídelně bylo v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 uvařeno 

• 36 667 obědů pro žáky,                               nárůst o 5% 

•   7 331 obědů pro zaměstnance,                  nárůst o 14%! 

•   9 631 obědů pro cizí strávníky a akce,      nárůst o 3% 

•   3 442 přesnídávek, obědů a svačin v MŠ 

•  63 955 porcí                                                nárůst o 4 772 porcí!!! 

Komentář Počty dětí / žáků jsou uvedeny k 30. 9. 2016 tak, jak byly odeslány do registru 

UIV. Ve školní družině k 31. 10. 2016. 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 12 kmenových tříd a 3 oddělení ŠD 

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, 2 

učebny 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,  

Dílny a pozemky školní dílna – v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost se nám podařilo dílnu vybavit 

základním nářadím a ponky 

školní pozemek – je využíván pro výuku v oblasti 

Člověk a svět práce  

kryté atrium (zimní zahrada) – ve spolupráci se Spolkem 

rodičů a přátel dětí ZŠ a MŠ Červená Voda se nám 

podařilo sehnat klece pro ptáky a vybavit je 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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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 

Hodnocení plánu ICT – koordinátor ICT (Ing. Ladislav Drážný) 

 

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 5) – slouží k projekci učiva 

z učitelských notebooků. 

Téměř všichni učitelé mají k dispozici školní notebook. 

Odborné učebny Ze, Př a F-CH jsou vybaveny rovněž notebooky. 

Všechny kmenové třídy na 2. stupni jsou vybaveny počítači. 

Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows Professional a jsou připojené 

k serveru školy. 

Škola má dvě učebny informatiky: 

starší učebna téměř nevyhovuje svými parametry požadavkům na provoz a výuku, proto plánujeme 

její rekonstrukci, obsahuje 15 PC stanic, překonfigurovaných z bývalých počítačů systému INDOŠ 

na systém tenký klient. Stanice pracují pod operačním systémem Windows 7 – server Marvin 07. 

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

Windows 8 – server Marvin 07B. 

 

Škola má vybudovanou učebnu jazyků s počítačem a interaktivní tabulí. 

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

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo vybavit stejným programem i příslušenstvím se sluchátky 

i druhou učebnu (Aj – na 2. stupni) 

 

Datové připojení: 

Škola je připojena k internetovým připojením typu VDSL a garantovanými 30 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 využívali server mail.redb.cz k mailové komunikaci mezi sebou a veřejností. 

V průběhu roku došlo k přechodu pod Office 365. Částečně se tak připravujeme na řešení GPDR. 

Škola nesplňuje standard připojení základní školy dle požadavků bezpečnosti. 

Internetové adresy jsou dostupné na školním webu. 

Škola má svůj web na adrese www.cvvoda.cz. 

 

Software: 

Ve staré učebně k dispozici Office 2010. 

Pro učitele a žáky od 4. ročníku a výše je k dispozici Office 365. Tento SW mohou učitelé a žáci 

využívat i z domova na svých počítačích. 

Učitelé využívají výukový SW především na 1. stupni, při výuce jazyků a matematiky. 

Od září 2015 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. 
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Projektory: 

Učebny Ze, Př, F-CH a obě učebny informatiky jsou vybaveny projektory. 

 

Telefonní připojení: 

Škola využívá VoIP telefonní sítě pracující přes datové připojení školy. 

 

Školní družina: 

Vybavena datovým připojením, WIFI a speciálním VÝUKOVÝM projektorem Sweetbox. 

 

Mateřské školky: 

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

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 3. března 2015 

Počet členů školské rady  6 

Předseda Mgr. Stanislava Kopecká 

Členové Mgr. Hana Harnychová, PaedDr. Miloš Harnych, Mgr. 

Josef Prušek, Ing. Václav Jetmar a p. Luděk Habarta 

 

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. 

 

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 
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2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
„NAŠE škola“ 

č. j.: ZŠMŠČV-234/2016/RE 

 

 

2.3 Učební plán pro školní rok 2016 / 2017  

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 2 3        

Přírodověda    2 2      

Vlastivěda    2 2      

Chemie        2 2  

Fyzika      2 2 2 2  

Přírodopis      2 2 2 2  

Zeměpis      2 2 2 2  

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 21 25 26 26 29 30 32 32  
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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 19 16 

Počet vychovatelů ŠD 3 3 

Počet asistentů pedagoga 6 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 2 1 

Komentář: někteří zaměstnanci měli částečné úvazky na různých pozicích 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících, kteří byli zaměstnání ve šk. roce 2016 / 2017 

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 + učitelka ZŠ nad 32 VŠ vychovatelství 

6 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 

7 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 

8 učitelka nad 32 VŠ M - Z 

9 učitelka do 32 VŠ I. st. 

10 učitelka do 32 VŠ Rj - Hv 

11 učitelka  do 32 VŠ Rj-Nj-ped. 

12 učitelka do 32 VŠ I. st. 

13 učitelka + as. ped. + uč. MŠ do 32 VŠ I. st. 

14 asistentka pedagoga do 32 SŠ spec. ped. 

15 asistentka pedagoga do 32 SŠ spec. ped. 

16 učitel do 27 VŠ – ING nekval. (studuje VŠ) 

17 učitelka do 27 VŠ D – Rj 

18 učitelka do 27 VŠ I. st. - Tv 

19 učitelka do 27 VŠ I. st. 

20 učitelka do 27 VŠ M – Ch 

21 učitelka do 27 VŠ I. st. - Aj 

22 učitel do 27 VŠ M – Ch 

23 vychovatelka do 27 SŠ ped. vychovatelství 

24 učitelka MŠ do 27 SŠ učitelství pro MŠ 

25 učitelka do 19 VŠ I. st. 

26 učitelka do 19 VŠ Angličtina 

27 učitelka do 12 VŠ M - Rv 

28 učitelka MŠ  do 19 VOŠ pedagogika 
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Pedagogičtí 

 pracovníci 
Funkce 

Roků 

pedagog. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

29 asistentka pedagoga do 19 SŠ kurz AP 

30 učitel do 12 VŠ Z - Př 

31 učitelka MŠ do 12 VŠ učitelství pro MŠ 

32 vychovatelka  do 12 VŠ vychovatelství 

33 učitelka MŠ do 6 VOŠ pedagogika 

34 učitelka MŠ do 6 VOŠ pedagogika 

35 asistentka pedagoga do 6 SŠ kurz AP 

 

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 5 1 9 1 8 1 8 1 1 4 31 

 

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: od prosince 2016 došlo k výměně paní kuchařky v MŠ II, která odešla do důchodu 

 

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

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2016 / 2017 

 - se konal 12. 4. 2017 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí starších 6ti 

let (nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2017/2018 

2 40 7 7 

Komentář: celkem 1. 9. 2017 nastoupilo 32 žáků. 1 žák se mezitím přestěhoval. 
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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 1 1 6 6 3 18 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední 

odborné 

učiliště  

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 

  

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

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

3 0 

 

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 0 

  

 

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 32/32 30/30 2/2 0/0 1/1 

II.  25/26 19/24 6/2 0/0 0/0 

III.  29/28 18/17 11/11 0/0 0/0 

IV. A a IV. B 33/33 17/20 16/13 0/0 0/0 

V. A a V. B 34/34 16/14 18/20 0/0 0/0 

Celkem 153/153 100/105 53/48 0/0 1/1 

Komentář: Žák v 1. ročníku, byl hodnocen kombinací slovního hodnocení a známkou. Celý 

školní rok mu byl přidělen asistent pedagoga. 
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2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 25/25 7/8 18/15 0/2 0/0 

VII. 26/26 9/10 15/15 2/1 0/0 

VIII. 27/27 5/10 17/15 4/1 1/1 

IX. 21/21 7/6 14/15 0/0 0/0 

Celkem 99/99 28/34 64/60 6/4 1/1 

Komentář: nehodnocený žák pobývá dlouhodobě mimo republiku 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 153/153 100/105 53/48 0/0 0/0 

2. stupeň 99/99 28/34 64/60 6/4 1/1 

Celkem 252/252 128/139 117/108 6/4 1/1 

 

Přehled o chování 

 

1. stupeň       

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. A 17 3 - - - - - - 

I. B 15 4 - - - - - - 

II. 26 29 - 3 3 - - - 

III. 28 42 2 1 - - - - 

IV. A 18 5 3 3 2 - - - 

IV. B 15 4 2 3 6 - - - 

V. A 17 4 2 3 1 - - - 

V. B 17 0 2 5 4 5 - - 

Celkem 153 91 11 18 16 5 - - 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 25 17 - 10 4 3 2 - 

VII. 27 0 3 5 16 6 - - 

VIII. 26 6 3 5 15 7 - - 

IX. 21 2 10 4 - 0 - - 

Celkem 99 25 16 24 35 16 2 - 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 153 91 11 18 16 5 - - 

2. stupeň 99 25 16 24 35 16 2 - 

Celkem 242 116 27 42 51 21 2 - 

Komentář: V porovnání s předchozím školním rokem výrazně ubylo negativních výchovných 

opatření a zároveň přibyly pochvaly. 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 11 197 73 1 0,00 

2. stupeň 11 884 120 20 0,2 

Celkem 23 081 92 21 0,08 

Komentář: V porovnání s předchozím školním rokem ubylo neomluvených absencí a 

omluvených absencí na 1. stupni (cca o 200 hodin). Nárůst omluvených hodin se však objevil na 

2. stupni (téměř o 800!!!). Je způsoben dlouhodobou absencí jednotlivců. 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Mentální postižení (LMP) 1. 1 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

Závažné vady řeči 1., 5. 2 

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

Závažné poruchy učení - SPU 1., 1., 3., 4., 4., 4., 5., 5., 6., 7., 8. 11 

Závažné poruchy chování - SPCH 6., 6., 6., 8. 4 

Autisté 4. a 9. 2 

Komentář: 

 

• Na kompenzacích poruch se v rámci podpůrných opatření podílelo i 6 asistentů pedagoga. 

Pomáhali žákům při vyučování a v jednom případě dokonce i v rámci školní družiny. 

• Všichni žáci měli vytvořen individuální vzdělávací (popř. výchovný) plán 

 

 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Hodnocení plánu práce výchovným poradcem za školní rok 2016 – 2017 

 

I. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE – ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem 

v Šumperku proběhlo vyšetření profesní orientace žáků 9. ročníku. Následovaly 

konzultační pohovory a vyhodnocení pro žáky i pro jejich zákonné zástupce. Žáci měli 

informační letáky SŠ vyvěšeny na nástěnce výchovného poradce a ve své kmenové třídě. 

Ve škole také proběhlo několik besed se zástupci středních škol, kteří podrobně žáky 

informovali o možnostech studia na konkrétní škole. Žáci se také individuálně zúčastnili 

Burzy škol v České Třebové a v Šumperku. Někteří žáci využili možnosti přijímacích 

zkoušek na nečisto, které pořádaly střední školy. Žáci devátých a osmých ročníků se 



 

11 

zúčastnili Technohrátek pořádaných Pardubickým krajem.  Z celkového počtu 21 žáků se 

dostalo 18 žáků na studijní obor s maturitou.  

 

II. OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ  

Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. Všechny 

plány IVP byly schváleny PPP a SPC. Hodnocení IVP provedl v pololetí a na konci roku 

každý třídní učitel ve své třídě. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP prováděl 

výchovný poradce průběžně během školního roku. Vyplnění dotazníku do PPP zajišťují 

třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem. Vyučující, zejména na 1. stupni, v 

průběhu školního roku monitorují žáky, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU. Dále 

jsou tito žáci po konzultaci s rodiči odesíláni na vyšetření do odborných pracovišť (zejména 

PPP a SPC). Žákům, kteří mají od PPP (SPC) doporučení, je na základě žádosti zákonných 

zástupců zpracován Individuální vzdělávací plán. Konzultace některých IVP proběhla 

osobně se zástupci PPP Ústí nad Orlicí i SPC Šumperk. Celkem 26 žáků mělo doporučení 

školského poradenského zařízení, šest žáků mělo asistenta pedagoga. 

 

Výchovný poradce se účastní všech schůzek výchovných poradců pořádaných PPP Ústí 

nad Orlicí, kde získává aktuální informace týkající se výchovně poradenské činnosti.  

 

III. DALŠÍ OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNĚ PORADENSKÉ ČINNOSTI  

Nástěnka výchovného poradce, konzultační hodiny pro žáky i pro zákonné zástupce, 

webové stránky školy. 

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 v období od listopadu do dubna jsou na ni uveřejněny 

různé nabídky SŠ regionu a přehled dne otevřených dveří SŠ. Na webových stránkách 

školy byly taktéž zveřejněny všechny důležité informace o profesní volbě. Rovněž lze zde 

vyhledat informace k přijímacímu řízení. 

 

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči  

V tomto školním roce byly vypracovány 4 individuální výchovné programy. Probíhaly 

pravidelné konzultace s rodiči a průběžné vyhodnocování těchto programů.  

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky probíhá podle ŠVP Naše škola. Žákům je v průběhu 

roku nabízena možnost navštěvovat kroužky a účastnit se mimoškolních aktivit a soutěží, 

kde se mohou nadále rozvíjet a zdokonalovat v různých oblastech.  

 

Vypracovala: Mgr. Iva Vacková – výchovná poradkyně 
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6. Autoevaluace  
     Hodnocení činnosti školy v oblasti prevence patologických jevů 

 

 

EVALUACE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU   

 

Školní rok: 2016/2017 

 

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ MPP 

 

I. ŽÁCI   

A. Aktivity pro žáky: ano ne 

1. ve výuce: v rámci ŠVP x  

2. jednorázové tematické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta):   

 přednášky:   

 besedy:  x  

 komponované pořady:    

 jiné kulturní akce k PP: Anglické divadlo - Mgr. P. Osičková 

                                        Den otevřených dveří pro veřejnost 
x  

3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta):   

 v rámci řešení výchovných problémů:  

Vrstevnický program I , II - pro 6. třídu PPP UO 
x  

 v rámci řešení SPU: -  x 

 téma závislosti (návykové látky):   x 

 šikana (sociální klima třídy):   x 

 PP kriminality: -  x 

 téma tolerance:   

 téma násilí: -  x 

 záškoláctví: -  x 

 sekty: -  x 

 extremismus: -  x 

 rasismus: -   x 

 sex. přenosné onemocnění:  

 Preventivní program Romeo, Julie a tma… PPP UO 

 Test + webinář + test   téma HIV, AIDS Červená stužka  

 

 x 

 jiné:   x 

4. dlouhodobé programy PP:   

   x 

5. účast v projektech (grantech):   

 projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů:  x 

 projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů:  x 

 MŠMT  x 

 jiný zdroj  x 
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B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 
ano ne 

1. poskytování informací:   

 přednáška   

 beseda x  

 konzultace x  

 osvětový materiál x  

 videoprojekce   

 filmové představení   

 jiné x  

2. prožitkové programy: adaptační kurz 

                                           Programy primární prevence  - PPP UO 
x  

3. pobytové akce: školní výlety, lyžařský kurz x  

4. peer programy: Hrou proti AIDS, Prevence HIV/AIDS – peer program 

(3dny s netopeery) 
 x 

5. aktivní učení v modelových situacích:  x 

   

 

II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP 

 

A. Vzdělávání pedagogů v oblasti: 

TYP ŠKOLENÍ Organizátor 

Délka trvání 

(počet 

hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 

prevence 

výchovný 

poradce 
ostatní 

Národní vzdělávací osnovy 

(PdF) 
     

K problematice drog      

Výchova k toleranci      

K problematice šikany Nakl. Forum 16 x   

Sebeúcta      

Komunikace      

Jiné 

Studium SPJ  

pro ŠMP 

P-centrum 

Olomouc 

 x   

 

B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne 

 výchovným poradcem x  

 třídními učiteli x  

 vedením školy x  

 ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy x  
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C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: ano ne 

(má:) 

 místnost pro konzultace s žáky a rodiči  x 

 vymezené konzultační hodiny x  

 k dispozici odbornou literaturu x  

 přístup k vyhláškám MŠMT x  

 přístup k PC x  

 přístup k internetu x  

 podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání x  

 možnost předávat informace pedagogickému sboru x  

   pokud ano, jak často:   

   jednou za měsíc   

   jednou za 3 měsíce pedag. rada x  

   jednou za 6 měsíců    

   jednou za rok   

   

   

D. ŠMP se přímo účastní: ano ne 

   

 mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole x  

 řešení sociálně-patologických jevů na škole x  

 spolupráce s odbornými zařízeními x  

  jednání s rodiči x  

 spolupráce s okresním metodikem x  

 

E. Evidence rizikového chování na škole: řešil ŠMP   

 ano ne Celkem případů: 

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, 

heroin 
 x  

záškoláctví  x 1 

šikana x  2 

gambling  x  

kriminalita (drobné krádeže)  x  

rasismus  x  

jiné: poškozování věcí 

        vydírání 

        agresivita 

x  

1 

1 

1 
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III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP 

  

 ano ne 

 rodiče jsou informováni o strategii MPP x  

1. aktivní spolupráce s rodiči:   

 přímá účast v MPP  x 

 školní akce určené pro rodiče s dětmi, Den otevřených dveří x  

 přednášková činnost (besedy pro rodiče)  x 

 účast ŠMP na třídních schůzkách x  

2. pasivní spolupráce s rodiči:   

 písemná sdělení rodičům x  

 informační letáky x  

 jiné (jaké?):  x 

   

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI   

   

využíváme: ano ne forma spolupráce: 

PPP x  odborné konzultace 

SVP x  odborné konzultace 

Policie ČR x  besedy 

Městská policie    

OHS  x  

OSPOD (OPD) x  odborné konzultace, interaktivní programy 

SPC x  Odborné konzultace 

Orgány státní správy  x  

Odborníci  x  

Nestátní zařízení  x  

Jiné (jaké) 

Policie ČR 

Hasiči 

Záchranná služba 

Pardubického kraje 

x   

  

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY STRATEGIE MPP ZA TENTO ŠKOLNÍ ROK 

 

Podařilo se: 

1. Realizace programů PP ve spolupráci s PPP v Ústí nad Orlicí 

2. Adaptační kurz pro žáky 6. třídy 

3. Test + webinář + test o HIV a AIDS Červená stužka 

4. Důvěra žáků k MP 

5. Schránka důvěry a nástěnka prevence 
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Nepodařilo se: 

1. Realizace preventivní aktivity na téma šikana a kyberšikana 

2. Den s IZS (policie, hasiči ZS) 

 

 

HLAVNÍ CÍLE PRO TVORBU MPP PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 

1. Zorganizovat program o šikaně a kyberšikaně  

2.  Zorganizovat besedu s policií ČR 

KLADY A ZÁPORY PŘI REALIZACI MPP 

 

Kladné připomínky: 

1. adekvátní zařazení jednotlivých témat do ŠVP 

 

Záporné připomínky: 

1. Kolize termínů preventivních programů s vyučováním 

2.Finanční náročnost adaptačních kurzů 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Stejskalová – metodik prevence 

 

 

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

pracovníků školy ve školním roce 2016/2017 

 

 
 

Datum Název Účast 

29. 8. Shaping learning Together - Praha Osičková 

4. 10. Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka Harnychová 

6. 10. Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ Stejskalová 

12. 10. Přehled středních škol Česká Třebová Vacková 

14. 10. Řešení výchovných problémů ve třídě Stejskalová 

14. 10. Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi Bílý 

13. 10. Webinář-Bakaláři Harnychová 

4. 10. Webinář-Bakaláři Vacková 

2. 11. Společné vzdělávání - INFRA Praha Bílý 

3. 11. Spisová služba ve školách - Pardubice Bílý 

4. 11. setkání ve firmě Bühler Bílý 

10. 11. 1. modul semináře Praha Stejskalová 

25. 11. 2. modul semináře Praha Stejskalová 

23. - 24. 

11. Porada ředitelů Seč Bílý 

29. 11. Krajská konference EVVO, Pardubice Veselá 

8. 12. Jak upravit ŠVP ve škole - seminář Dvořáčková 
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Datum Název Účast 

12. - 16. 

12 Doškolovací kurz základů snowboardingu 

Válek, Říčky v Orlických 

horách 

12. - 16. 

12. Instruktor základního lyžování 

Osičková, Říčky v 

Orlických horách 

6. 3. Pedagogická diagnostika seminář do sborovny 

14. 2. Zdravá pětka - výživa Pardubice Veselá 

14. 15.3. Seminář pro vedoucí pracovníky Bílý, Seč 

28.,29.3. Setkání metodiků prevence + výchovných poradců 

Stejskalová, Běleč nad 

Orlicí 

29.3. Výkaznictví - seminář Bílý 

20. 4. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 

CCV Pardubice + MAS 

Orlicko - ukázková 

hodina Dvořáčková 

23. 3. Žák s potřebou podpůrných opatření (Olomouc) Vacková 

22. 3. 

  

Školení programu OMNEO 

  

Bílý, Harnychová, 

Nýdecká, Tomášková, 

Fojtík, Dolečková, 

Dvořáčková 

28.-29.3. Setkání metodiků prevence + VP v Bělči nad Orlicí Stejskalová 

29. 3. Výkaznictví k inkluzi - seminář Bílý  

12. 4. Dobrý třídní, dobrá třída – seminář Pardubice Dolečková 

28. 4. Žák s potřebou podpůrných opatření Olomouc Vacková 

9. 5. Matematika pro 2. stupeň Veselá 

19. 5. Škola s pravidly, limity a rituály – konference Brno Bílý 

14. 6. Dobrý třídní, dobrá třída- seminář Dolečková 

19. 6. Podpora pedagogů při realizaci ŠVP Dvořáčková 

21.-25.8.  Čtenářská gramotnost - pobyt Kopecká 

      

  Pedagog mentorem – 8 seminářů Harnychová 

  9. 2. 2016 - 7. 11. 2017   

      

  Kurz asistent pedagoga 

Helena Grežová, Pavlína 

Filková 

  29. 11. 2016 - 7. 4. 2017   

      

  Studium pro metodiky prevence Stejskalová 

  14. 2. 2017 - 10. 12. 2017   

      

  Studium pro koordinátory ŠVP Dvořáčková 

  25. 8. 2016 - 8. 9. 2017   
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Datum Název Účast 

  Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany Stejskalová 

  2 denní semináře + 2 webináře (online kurz o 12 lekcích)   

  10. 11. - 9. 12. 2016   

      

  Kurz reedukace SPU Vacková, Jetmarová 

  1. 3. - 22. 5. 2017   

      

  Webinář 17. 5. + 7. 6. + 15. 6. Bílý 

  Bakaláři - úvazky, závěr roku, rozvrh   

      

  E-seminář: 4 lekce (3., 10., 17., 24. 5.) Harnychová 

  Motivace a hodnocení zaměstnanců   

  ve školství   

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách 

a) přehled 

 

Datum Název Účast 

6. - 7. 9. Adaptační program 6. ročník Dolečková, Stejskalová 

8. 9. Adaptační program 7. ročník Tomášková, vyučující 

8. 9. Tonda obal na cestách recyklační program EKOKOM 

16. 9. Adaptační program 8. ročník Veselá 

22. 9. Vrstevnický program 7. ročník Tomášková  

22. 9. Bolí, nebolí 5. A Osičková  

23. 9. Stonožka 2. ročník Hartigová 

23. 9. Vrstevnický program 6. ročník Dolečková 

22. 9. Zeměpisné cvičení Klepý vrch 8. ročník, Veselá, Fojtík 

25. 9. Den otevřených dveří pedagogové dle zájmu 

27. 9. Divadélko pro školy 1.+ 2. stupeň, 2 představení 

3. 10. Dopravní hřiště-teorie 4. A+4. B 

6. 10. Vrstevnický program 7. ročník Tomášková 

6. 10. Vrstevnický program 8. ročník Veselá 

12. 10. Přehlídka středních škol ČT Vacková 

18. 10. Zeměpisné cvičení Lit. Pomoraví 9. ročník, Veselá, Fojtík 

19. 10. Technohrátky Letohrad 8. ročník, Veselá 

19. 10. Profesní orientace-testování SPC Š. 9. ročník 
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Datum Název Účast 

25. 10. Dýňování rodiče + žáci, Nýdecká 

4. - 5. 11 Sběr starého papíru ve spolupráci se SRPDŠ 

9. 11. Program N. Winton-film + beseda Králíky, 8. + 9. ročník, Tomášková 

25. 11. Vystoupení šermířů Pernštejni 1.+ 2. stupeň - 2 představení 

30. 11. Čokoládohraní - družina Kordasová 

8. 12. Vánoční tvoření ve sborovně pedagogové dle zájmu 

15. 12. Interaktivní seminář - HIV webinář 9.+ 8. ročník 

16. 12. Vánoční jarmark 1.+ 2. stupeň 

22. 2. Karneval školní družina všechna 3 oddělení 

17. 3. Program primární prevence 9. ročník Romeo, Julie a tma 

  5. B Bolí, nebolí 

28. 3. Naše zvířátka- ukázky živých zvířat 1. ročníky 

5. 4. Koncert Putování 6 světadíly 1.+ 2.stupeň 

  ( Zenkel - netradiční nástroje)   

12. 4. Zápis do 1.tříd Harnychová+ vyučující 1.stupně 

19. 4. Recitační soutěž 1.stupeň   

21.-22.4. Sběr starého papíru ve spolupráci se SRPDŠ 

24. 4. Anglické divadlo 1. stupeň + 2. stupeň 

2. 5. Zlatý list - krajské kolo Veselá + tříčlenné týmy 

4. 5. Vrstevnický program 2. třída 

22.+23.5. Fotografování 1. + 2. stupeň 

24. 5. Technohrátky Dolní Lipka Tomášková + 7. ročník 

26. 5. Odpolední akce školní družiny Valentová, Hanáková 

30. 5. Líbí, nelíbí-program preventivní 4. A + 4. B 

1. 6. Zeměpisné cvičení Praděd 9. ročník, Veselá + Fojtík 

2. 6. Putování - Javoříčské jeskyně 3. + 1 . B 

2. 6. Putování-Pardubice 2. ročník 

3. 6. 

Finále soutěže Coolinaření s 

Albertem 

Praha, Revúsová, Wawrzyczková, Štogrýnová, 

Veselá+ Filková 

13. 6. Školní putování - Úsov 4. A 

15. 6. Školní putování Častolovice 5. B + 8. 

15. 6. Dolní Morava 1. A 

16. 6. Školní putování - Potštejn 5.A 

16. 6. Adaptační program 1. A + 1. B 

16. 6. Dopravní hřiště 4. A + 4. B 

20. 6. Tančíme pro radost - ZUŠ Králíky celá škola 

21.-22.6. Školní putování Hněvkov 6. 

22. 6. Školní putování - Potštejn 7. 
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Datum Název Účast 

22. 6. Recyklohraní - projektový den 8., Veselá 

26. 6. Tajný výlet - Křížová hora 2. ročník 

27. 6. Školní putování Praha 4. B 

27. 6. Rozloučení se 3.třídou  

27. 6. Školní putování Křížová hora 3. ročník 

28. 6. Poslední šannce - vystoupení 9.roč.   

29. 6. Slavnostní předání vysvědčení  9. ročník, obecní úřad 

29. 6. Cyklovýlet 5. B , Vacková, Válek 

 

 

8.2 Účast žáků na sportovních akcích a soutěžích 

 

Datum Název Účast 

30. 9. Zátopkovy štafety 2. stupeň 

25. 10. 

  

Memoriál četaře A. Hrada 

branný závod družstev 

10 žáků - 1.+ 2. stupeň, Drážný + Osičková 

  

25. 10. Sportovní den pro 1. stupeň organizuje 9. ročník + Nýdecká 

15. 11. Okrskové kolo florbal, Jablonné n. O. chlapci 6. - 7. ročník, Válek 

29. 11. Okrskové kolo florbal chlapci 8. - 9. ročník, Drážný 

23.-27.1. Lyžařský výcvik 7. ročník - vedoucí Drážný 

7. 4. Okrskové kolo ve vybíjené - Žamberk 4.+ 5. ročník, MiX - Válek 

12. 4. Okrskové kolo ve vybíjené Žamberk 4.+ 5. ročník dívky, Osičková 

4. 5. McDonaldś Cup - okrskové kolo Letohrad Válek 

17. 5. Den rekordů Králíky Drážný, Hartigová 

1. 6. Den dětí - sportovní dopoledne 1. stupeň 

6. 6. Okrskové kolo vybíjená, Žamberk 6. ročník smíšené družstvo, Válek 

 

8.3 Účast žáků na olympiádách a soutěžích 

 

Datum Název Účast 

10. 10. 

  

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

 - školní kolo 

  

Anderlová, Brůnová, Čermáková, Horníčková, 

Valenta 

13. 12. 

  

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

 - 2. kolo 

Valenta, Horníčková, Brůnová 

  

19. 1. 

  

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

 - regionální finále 

Valenta, Horníčková 

  

15. 12. 

  

Olympiáda z dějepisu 

 -školní kolo 

Valenta, Jahn, Horníčková, Hanousková, 

Náhlík, Wawrzyczek 
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Datum Název Účast 

19. 12. 

  

Olympiáda z českého jazyka 

- školní kolo 

Valenta, Horníčková, Jahn, Brůnová, 

Wawrzyczková, Jetmarová, 

Haltmarová 

      

říjen  Logická olympiáda 

Tahalová, Polanská, Wawrzyczek, Nguyen 

Hong-5. B 

    Tejkl, Horníčková, Martincová - 2. stupeň 

  BRLOH-celostátní soutěž Netušilová, Ročková, Korálková 

  3 základní kola 

Wawrzyczková, Linhartová, Fuchsová, 

Štogrýnová 

    Horníčková, Hanousková 

    Cinková, Anderlová, Čermáková 

    Brůnová, Severinová 

18. 1. Olympiáda ze zeměpisu Náhlík, Horníčková, Valenta, Jahn 

   - školní kolo   

      

21. 2. Olympiáda ze zeměpisu Valenta, Jahn, Martincová 

   - okresní kolo Dolní Libchavy   

      

23. 2. Školní kolo Pythagoriáda 

úspěšný řešitel - 2 (Wawrzyczek Jan 

a Polanská Markéta) 

      

3. 3. Okresní kolo chemické olympiády Horníčková, Brůnová, Anderlová, Valenta 

   

15. 3. Vyhlášení nejlepšího chemika 3. místo Valenta, 13. místo Horníčková 

      

22. 3. Olympiáda ze zeměpisu   

   - krajské kolo Pardubice 1. místo - Jahn, 4. místo - Valenta 

      

17. 3. Matematický klokan 

KADET-11 žáků (Jetmarová, Ročková, 

Wawrzyczková) 

    

Benjamín-20 žáků (Martincová, Bín, 

Ročková) 

    

Klokánek-21 žáků (Polanská, Nguyen, 

Rašková) 

   

1. 4. Krajské kolo chemické olympiády Pardub. 12. místo -Valenta, 18. místo- Horníčková 

15. 5. 

  

Pythagoriáda - okresní kolo 

  

2. místo - Markéta Polanská,  

3. místo - Jan Wawrzyczek 

13. 6. 

  

Celostátní finále Hledáme nejlepšího 

mladého chemika, Pardubice 

Valenta Lukáš 
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8.4 Školní parlament 

 Již druhým 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. 

 Po vytvoření návrhu školních reprezentačních dresů došlo k jejich pořízení. Parlament se 

podílí na komunikaci směrem od žáků k zaměstnancům školy a naopak. 

 

8.5 Enviromentální výchova 

 

 

EVVO V ZŠ ČERVENÁ VODA 2016/2017 
 

I. ČTVRTLETÍ 

PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ V ZŠ 

 

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září 

do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu), 

pokračuje na naší škole 10. rokem. Upozorňujeme, že se 

nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, 

myčky a sporáky apod.). 

V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný 

odběr baterií, plastových víček, tonerů a cartridgí.  

 

 

TONDA OBAL NA CESTÁCH – RECYKLAČNÍ PROGRAM OPĚT V NAŠÍ ŠKOLE 

Po třech letech zavítali do naší školy mezi žáky 1. až 9. ročníku tři lektoři s výukovým 

programem TONDA OBAL. Besedu o problematice třídění odpadů a jejich recyklaci doplnily 

krátké filmové exkurze a praktický úkol třídění různých druhů odpadů do jednotlivých nádob. 

Nejaktivnější žáci si odnesli kromě spousty praktických informací také drobné odměny.  
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ZEMĚPISNÉ CVIČENÍ VIII. TŘÍDY NA KLEPÝ 

Výuka zeměpisu VIII. třídy v terénu proběhla koncem září na vrchu Klepý, na němž se nachází 

hranice tří úmoří – Černého, Severního a Baltského moře. Vedle práce s mapou a pozorování 

krajiny prověřila horská túra také fyzickou zdatnost osmáků.  

           

ZEMĚPISNÉ CVIČENÍ IX. TŘÍDY – LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Žáci IX. třídy se vydali za typicky podzimního počasí na zeměpisnou exkurzi na střední 

Moravu. Jejich cílem byl zámek Úsov, kde sídlí lesnické muzeum, město Litovel s nejvyšší věží 

na Moravě a naučná stezka kolem jednoho z ramen řeky Moravy s cílem v Horce nad Moravou.  

     

 

LOVÍME BATERIE 

Ekoláci řešili v říjnu první letošní úkol projektu Recyklohraní spojený s podzimní sběrovou 

soutěží baterií. Z nepoškozených baterií odevzdaných k recyklaci postavili obrys mapy České 

republiky  

a pomocí různých typů baterií vyznačili krajská města, hlavní město a dále vyznačili polohu 

naší školy. Na webové adrese mapa.ecobat.cz pomocí speciální mapy a 27 indicií luštili 

tajenku tematicky zaměřenou na sběrová místa v ČR. 
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TRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ 

V úterý 25. října se sešly děti i s některými rodiči ve školní jídelně při vykrajování dýní.  Každý 

příchozí si mohl vyzdobit dýni podle své fantazie a ochutnat výbornou dýňovou polévku. 

Na závěr dýňového podvečera si autoři své dýně společně rozsvítili na chodbě školy. 

      

 

PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ UKONČEN 

Čtvrtek 12. listopadu byl ve škole poslední příležitostí pro odevzdání vysloužilých 

elektrospotřebičů ke zpětnému odběru ve školním projektu Recyklohraní. Během dvou 

měsíců odevzdalo k recyklaci 43 žáků celkem 1002 ks elektrospotřebičů, které se vešly do 

18 bagů.  

  

        

 

PODZIMNÍ DARY PŘÍRODY  

Jako každý rok na podzim, tak i letos využili žáci 1. stupně podzimních darů přírody ve 

výtvarné výchově a pracovních činnostech, aby si svými výrobky vyzdobili svoje třídy i 

Pořadí Třída Jméno žáka Ks 

1. 5. A Rašková Erika 272 

2. 4. A Kašecký Roman 165 

3. 4. A Urzedovská Terezie 75 



 

25 

chodby školy. Vedle jeřabin, kaštanů, mechu i nádherně zbarveného listí stromů použili 

také odpadový materiál. 

    
 

 

 

II. ČTVRTLETÍ 

 

ADVENTNÍ VĚNCE TROCHU JINAK 

Žáci 4. A letos vyráběli trochu netradiční adventní věnce, a to z ruliček od toaletního papíru.  

Podle vzorového výrobku děti zapojily svoji fantazii a kreativní tvoření bylo na světě. Přestože 

práce byla časově dost náročná, většina věnečků se zdařila. Děti si tak mohly doma zapálit první 

adventní svíčku na svém vlastnoručně vyrobeném věnečku.  

   
 

 

 

KONFERENCE EVVO V PARDUBICÍCH 

 

Jako každý rok na podzim se i letos konala v Pardubicích za hojné účasti pracovníků Ekocentra 

PALETA, zástupců krajského úřadu PK a pedagogů mateřských, základních a středních škol 

konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naši školu na ní zastupovala E. 

Veselá, koordinátor EVVO. Na závěr jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený 

ParDoubek 2016. Z 54 zúčastněných škol obsadila naše ZŠ 6. místo a popáté získala titul 

„Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“. 
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

 

Začátkem prosince se v naší škole pustily dívky VII. třídy do přípravy vánočních dobrot. 

Mandle, oříšky, čokoláda, kokos a jiné ingredience se staly základem vánočního cukroví, 

jehož ochutnávkou si dívky zpříjemnily čekání na vánoční prázdniny. 

 

 

OSMIČKA A PĚTKA V EKOCENTRU PALETA V PARDUBICÍCH 

 

Páťáci a osmáci si zpestřili čekání na vánoční prázdniny dvěma programy v Ekocentru Paleta 

v Pardubicích. Mladší žáci si na chvíli vyzkoušeli život v africké vesnici a pak vyráběli vánoční 

stromeček drátkováním. Pro starší žáky byly připraveny sociální hry a výpočet ekostopy.  

  

 

ZDRAVÉ MLSÁNÍ 

 

Vitamínový den proběhl v úterý 19. 12. Děti 1. stupně si pod vedením pracovnic firmy MK 

Fruit s.r.o. vyrobily zdravé špízy z ovoce a zeleniny, ochutnaly „upíří“ nápoj (šťávu z červené 

řepy), šťávu z mrkve a smoothie s příchutí kiwi a banánu. Druháčci si navíc ve třídě ještě 

připravili na odpolední svačinku zvířátka vykrajovaná z palačinek.  

 

 

 

 

PODZIMNÍ OKÉNKA 

Při pracovních činnostech děti ze 4. B vyráběly z přírodnin podzimní rámečky. Každý si  

na vlastivědné vycházce našel 4 větvičky vhodné pro výrobu rámečku. V hodině PČ je pak žáci 

svázali provázkem a dozdobili přírodninami, které si přinesli. Naše podzimní okénka pak až  

do začátku zimy zdobila okna třídy i chodbu na prvním stupni. 
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ZDRAVÁ SVAČINKA 

 

Jablko – většina dětí jí jablka ráda. Dají se z nich vyrobit zdravé svačinky i mlsání. 

V pracovních činnostech si čtvrťáci připravili jablečné saláty, špízy s jablky, jablka v čokoládě. 

Všichni se také podíleli na přípravě, strouhání a krájení jablek pro výrobu jablkového dortu a 

jablkových lívanečků  

s ovesnými vločkami a skořicí.  Protože tolik zdravých dobrot se nedá sníst najednou, zůstaly 

nám „mini“ dortíky ještě ke svačince na druhý den. 

 

 
 

 

 

ZVÍŘÁTKA Z KRABIČEK 

 

 

Odpadní materiál v podobě krabiček, trocha lepidla, barvy, a hlavně spousta fantazie jsou 

dokladem šikovnosti žáků 4. B, pod jejichž rukama vnikala rozličná zvířátka  

 

         
 

 

 

 

 

 

 



 

28 

PĚTKA V LESE A U KRMELCE 

 

Ve středu 21. prosince se 5. A. v doprovodu lesníka, pana Kozáka, vypravila do blízkého lesa  

ke krmelci. Hned na louce za školou objevili žáci ve sněhu různé stopy. Kromě psích to byly 

myší, lasiččí, veverčí, zaječí a srnčí. U krmelce lesník překontroloval nadílku pro zvířátka a 

ukázal dětem, kam co dát. Cestou tam i zpět vyprávěl o lese, o zvěři a myslivectví a odpovídal 

na zvídavé otázky dětí. 

 

 

STAŃ SE TISKAŘEM ANEB DOSTAŃ PÍSMO NA PAPÍR 

 

Pomocí modrotisku získali Ekoláci obrázek recyklace a hledali odpovědi na otázky, který druh 

tiskárny pracuje na podobném principu a jak tato tiskárna funguje. Řešili šifrované informace 

také několik slovních úloh se zaměřením na tisk, tonerové kazety a recyklace náplní. Nakonec 

si zkusili pořídit otisky prstů pomocí inkoustu. 

  

 
 

 

OVOCE Z CELÉHO SVĚTA 

 

Čerstvé ovoce, které Ekoláci nakoupili v lednu, bylo předmětem bádání v Ekologickém 

praktiku. Odkud který druh ovoce pochází, co je spojeno s jeho pěstováním i dovozem, proč 

je čerstvé ovoce nejzdravější, to byly otázky, na které žáci hledali odpovědi a seznamovali 

s nimi ostatní. Na závěr hodiny si z přineseného ovoce připravili chutný salát. 
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III. ČTVRTLETÍ 

 

HOŠI ZE SEDMIČKY V KUCHYNI 

S přípravou chutné svačiny si dali práci hoši ze VII. třídy. Ve skupinkách po čtyřech si připravili 

samostatně recept, nakoupili potřebné ingredience a pak pustili uzdu své fantazii. Ve cvičné 

kuchyňce se jim podařilo během odpolední výuky vytvořit svačiny, které splňují požadavky na 

zdravou výživu, a navíc jsou i výtvarně zdařilé. 

 

                   
 

 

COOLINAŘENÍ S ALBETREM 

 

Dívky ze VII. třídy vytvořily i letos tříčlenné kuchařské týmy a pustily se do přípravy 

odpoledního pohoštění ze zdravých potravin. K pohoštění přizvaly z naší školní jídelny paní 

kuchařky, které jejich snahu velmi ocenily. Všechny tři týmy splnily podmínky soutěže, a proto 

se přihlásily do celostátního kuchařského zápolení.  

 

        
 

 

 

POSTERY DO CVIČNÉ KUCHYNĚ 

 

Žáci Ekologického praktika připravovali postery na výzdobu cvičné kuchyně. Návrhy na 

tematické zaměření posterů a materiál na výrobu poskytla Ekolákům paní vychovatelka M. 

Kordasová, která zajistila také dokončovací práce. 
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ZATOČTE S VODOU I VĚTREM 

 

Letošní 3. úkol Recyklohraní se týkal zpětného odběru elektrospotřebičů. Společnost 

Elektrowin poskytla námět k teoretickému bádání i praktické činnosti. Ekoláci se rozdělili do 

dvou týmů. Mladší žáci připravovali plakát, starší dívky si zahrály na novináře a tvořily 

novinový článek. Oba týmy pak společně prováděly s vodním mlýnkem, vyrobeným podle 

návodu, pokus, jak lze využít vodní energii. 

 

         
 

 

 

UKLIĎME ČESKO 2017 

 

V úterý 4. dubna se naše škola prostřednictvím žáků VI. třídy připojila k projektu Ukliďme 

svět, ukliďme Česko 2017. Šesťáci, vyzbrojeni rukavicemi a plastovými pytli, sbírali odpadky 

v centru obce, zejména kolem potoka. Čtyři velké pytle smetí, které nepatří do přírody ani na 

chodník či do potoka, jejich zásluhou skončily na určeném místě – v popelnicích.  

 

     
  

 

ZEMĚPIS ZA ŠKOLOU 

 

Praktické cvičení ze zeměpisu absolvovali dva žáci IX. třídy, úspěšní účastníci krajského kola 

zeměpisné olympiády. Cvičení se neobešlo bez katastrální mapy, pásma a teodolitu.  
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JEŠTĚ UKLIĎME ČESKO 2017  

Ve čtvrtek 6. dubna se žáci VIII. třídy vydali na sběr odpadků od budovy školy po cyklostezce 

až k Dolní Orlici. Devět osmáků procházelo okolím cyklostezky a sesbíranými odpadky žáci 

naplnili šest pytlů.  

             
 

 

 

IV. ČTVRTLETÍ 

 

JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

Od 11. dubna do 11. května mohou žáci i zaměstnanci školy odevzdávat k recyklaci 

vysloužilé elektrospotřebiče ve škole. Tuto službu zajišťují opět Ekoláci. 

 

  
 

NAUČNÉ PROGRAMY SE ZVÍŘÁTKY 

Prvňáčci se setkali se zvířátky, které znají z naší přírody. Odvážlivci si mohli s rukavicí na ruce 

vyzkoušet přistání káněte. Svým rozpětím křídel je zaujal orel, ale i volavka. Radost dětem 

udělalo, když si mohly pohladit čápa. Nikdo z dětí v malém chundelatém mláděti s černým 

kožíškem nepoznal lišku, ale dospělé jedince poznaly hravě. Navíc se o každém zvířeti 

dozvěděli spoustu zajímavostí. 
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SOUTĚŽ UKLIĎME ČESKO 2017 

Ekoláci věnovali dvě odpoledne zpracování fotografií z obou úklidových dnů z počátku dubna. 

Fotografie dobrovolníků v akci i fotky různých předmětů, které patří do kontejnerů, nikoliv do 

přírody, využili ke zhotovení plakátu. Snímek plakátu zaslali do soutěže. Plakát je k vidění ve 

vstupních prostorách do školní budovy. 

 

                         
 

POHÁDKOVÝ DRAK  

 

V rámci Dne Země letos děti ze 4. třídy tvořily další zvířátko – tentokrát to byl pohádkový drak. 

PET lahve poctivě sbíraly už od začátku školního roku a vymýšlely, co to bude letos. Nakonec 

zvítězil právě zmíněný pohádkový drak. Děti si vyzkoušely skupinovou práci a podle paní 

učitelky Nýdecké se u některých projevily velmi dobré organizační schopnosti, ty další zase 

byly velice zručné.  

 

             
 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST 

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list se konalo 3. května v Záchranné stanici Pasíčka 

nedaleko Proseče. Naše škola vyslala do soutěže dva šestičlenné týmy žáků Ekologického 

praktika. Do potřebného počtu je doplnili žáci se zájmem o přírodu: tři šesťáci a jedna dívka 

z devítky.  

Na sedmi stanovištích řešili úkoly např. z ekologie, biologie, geologie. Mladší žáci obsadili 9. 

místo, starší žáci 11. místo. Fotografie zvířat pořídila Milada Urzedovská z VI. třídy.  
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JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ UKONČEN 

Ekoláci ukončili ve čtvrtek 11. 5. jarní zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů. V jarních 

sběrových týdnech se podařilo odevzdat v naší škole k recyklaci 465 ks elektrospotřebičů. 

K odvozu je připraveno celkem 14 bagů Ke zpětnému odběru přispělo na jaře 32 žáků se svými 

rodiči. Mezi nejaktivnější žáky patřili zejména žáci 1. stupně. 

 

Třída Jméno žáka ks 

8. Korálková Eva 76 

7. Pavelka Miroslav 74 

4. A Pavel Adam 34 

4. B Urbanová Markéta 32 

5. B Seidlová Lucie 29 

4. A Baranowská Michaela 20 

5. A  Rašková Erika 14 

2. A Bartoš Michal 14 

7. Brádlerová Lucie 10 

7. Revúsová Anička 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP DO FINÁLE KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE 

Již potřetí se podařilo týmu z naší základní školy postoupit do finále kuchařské soutěže 

Coolinaření s Albertem. V letošním roce vybírala odborná porota finalisty z celkem 547 týmů 

z celé ČR. Do finále postoupilo 20 týmů, mezi nimi i tříčlenný tým dívek VII. třídy ve složení 

Věra Čermáková, Gabriela Szkoková a Míša Tejklová. Finále se koná 3. června 2017 v Praze.  

 

 

 

DEVÍTKA NA ZEMĚPISNÉM CVIČENÍ V HRUBÉM JESENÍKU 

Deváťáci se vydali 1. června na zeměpisné cvičení do Hrubého Jeseníku. Úkolem bylo projít 

naučnou stezku Bílé Opavy, vystoupit na vrchol Pradědu a navštívit v Karlově Studánce 

geologickou expozici. Náročnější trasa prověřila fyzickou kondici účastníků, orientaci v krajině 

i znalosti žáků z geologie. Výstupem cvičení se pak staly prezentace, v nichž žáci využili vlastní 

pořízenou během cesty.  
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PŘÍPRAVA NA FINÁLE COOLINAŘENÍ S ALBERTEM 

Na finále kuchařské soutěže v Praze se připravoval náhradní tým ve složení 

Anička Revúsová, Daniela Štogrynová a Iva Wawrzyczková. Dívky měly 

nelehký úkol: během dvou dnů připravit námět kuchařského díla, nakoupit 

suroviny a kuchařský výrobek zpracovat. Zodpovědně se úkolu zhostily a na 

přípravě v úterý 30. května s nimi spolupracoval i tým kuchařek z naší školní 

jídelny.  

 

   

 

 

FINÁLE COOLINAŘENÍ S ALBERTEM PRAHA 2017 

Již potřetí se podařilo kuchtíkům z naší školy probojovat do finále soutěže, kterou pořádá ve 

spolupráci s Nadačním fondem Albert tým Zdravé pětky. 3. 6. bylo do Prahy pozváno 60 dětí, 

jejichž kuchařské tvoření porota nejvíce ocenila.  

 

     
 

 

 

VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

16 žáků obou pátých tříd a osmé třídy připravilo výtvarné práce do 10. ročníku soutěže určené 

MŠ a ZŠ „Namaluj faunu naší přírody.“ Čtyři žáci Ekologického praktika zaslali fotografie do 

1. ročníku fotografické soutěže „Fauna naší přírody.“ Vyhlášení výsledků se uskuteční 7. 10. 

2017 na zámku Kuks při Svatohubertských slavnostech. 
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ODMĚNA PRO EKOLÁKY 

Ekoláci si v úterý 20. 6. vybrali od ČSOP svoji odměnu za vítězný plakát v Pardubickém kraji 

v soutěži Ukliďme Česko. Do Červené Vody za nimi přijeli pracovníci Záchranné stanice 

Stránské se svými malými svěřenci. Zajímavé vyprávění o dravcích jako jsou výr velký, káně 

lesní, káně rudochvosté, sýček či sokol stěhovavý doplnily ukázky dravců. Ekoláci ocenili práci 

záchranářů i jejich pěkný vztah k malým opeřencům 

 

          

 

 

PROJEKT RECYKLACE A VODA 

Projektový den Recyklace a voda získala naše škola odměnou od RECYKLOHRANÍ jako jedna 

z nejúspěšnějších škol v ČR. Den plný fyzikálních a chemických pokusů s vodou stojatou i 

tekoucí zažili žáci VIII. třídy. Příznivé počasí umožnilo splnit projektové úkoly do posledního. 

 

         

 

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – ODMĚNA ŽÁKŮM I ŠKOLE 

Ekoláci připravili také letos certifikáty a odměny pro 22 nejpilnějších sběrače ve školní soutěži 

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

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

zapojilo 58 žáků školy, bylo odevzdáno 37 bagů, tj. přibližně 1 600 kg vysloužilých 

elektrospotřebičů. Kromě odměn pro jednotlivce získala škola drobné sportovní vybavení pro 

výuku tělesné výchovy. 



 

36 

ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ  

Ve školním roce 2016/2017 odevzdali k recyklaci žáci se svými rodiči a zaměstnanci naší školy  

125 kg baterií, 1 554 kg elektrozařízení, 18 913 kg starého papíru a 106 kg plastových 

víček. 

 

Prezentace aktivit EVVO: 

Červenovodský zpravodaj – 13 příspěvků (říjen až červen) 

Orlický deník 

www.ekovychova.cz 

www.zdrava5.cz 

www.cvvoda.cz 

www.recyklohrani.cz 

školní nástěnka 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO 

 

 

 

9. Spolupráce ZO ČMOS PŠ při ZŠ a MŠ Červená Voda se 

zaměstnavatelem ZŠ a MŠ Červená Voda 
ve školním roce 2016/2017 

 

Zpráva ZO ČMOS při ZŠ Červená Voda 

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnila jednání předsedy ZO s vedením školy o dodatcích 

Kolektivní smlouvy na rok 2017. Dodatky byly schváleny. Ředitel školy byl pozván na 

členskou schůzi, které se zúčastnil. Vedení školy poskytuje ZO prostor ke konání schůzí 

výboru ZO ČMOS. 

 

Mgr. Eva Veselá, předseda ZO 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Inspekce proběhla ve dnech 24. – 26. 1. 2017. 

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.ekovychova.cz/
http://www.zdrava5.cz/
http://www.cvvoda.cz/
http://www.cvvoda.cz/
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11. Rozbor úrazovosti za školní rok 2016/2017 
 

Do Knihy úrazů bylo za toto období zaevidováno celkem 59 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 1 1 0 1 0 

Říjen 3 2 1 0  3750 

Listopad 4 4 0 1 11250 

Prosinec 1 5 0 1 0 

Leden 2 9 1 3 16250 

Únor 2 2 1 1 13000 

Březen 2 5 0 1   1250 

Duben  2 1 2 1 12500 

Květen 1 2 1 0 0 

Červen 4 6 1 3 0 

Červenec      

Srpen      

 

Celkem 

 

22 37 7 12 58000,- 

 (plnění za 9 

pojistných událostí 

žáků 

59 19 

 

 Další údaje o úrazech 

 

Místo úrazu, činnost Počet 

žáci/zaměstnanci 

Přestávka 17 

Hodina TV 30 

Plavání 1 

MŠ 3 

Kroužky, sport. soutěže 1 

Ostatní vyuč. hodiny 2 

Přesuny 1 

ŠD 2 

Jiné (čekací třída, výlety 

aj.) 

2 

Celkem 59 

 

Vypracovala: Mgr. Hana Harnychová – zást. ředitele 
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12. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 
 

Výnosy celkem 
HČ DČ 

23 167 383,06 Kč 671 037,00 Kč 

dotace na neinvestiční výdaje  - Kraj 16 097 357,00 Kč   

příspěvek na provoz - Obec 4 933 000,00 Kč   

dotace - Úřad práce 320 869,00 Kč   

Dotace Nadace Via (MŠ II) 16 260,00 Kč   

školné 305 000,00 Kč   

stravné 1 392 139,00 Kč 593 260,00 Kč 

kopírování 24 123,00 Kč   

sběry druhotných surovin 8 978,00 Kč   

kroužky   14 440,00 Kč 

prodej dětských výrobků   14 827,00 Kč 

příjem z pronájmů   48 510,00 Kč 

zapojení fondů 42 790,00 Kč   

úroky 940,25 Kč   

ostatní 25 926,81 Kč   

   

Náklady celkem 
HČ DČ 

23 135 635,23 Kč 617 910,18 Kč 

materiál 707 575,01 Kč 33 866,00 Kč 

potraviny 1 394 831,00 Kč 258 779,78 Kč 

energie 1 432 286,80 Kč 67 241,00 Kč 

opravy 355 899,90 Kč 11 260,00 Kč 

cestovné 37 101,00 Kč 225,00 Kč 

reprefond 475,00 Kč   

služby 689 358,51 Kč 9 415,00 Kč 

platy 12 281 554,00 Kč 171 973,00 Kč 

zdravotní a sociální pojištění, fksp 4 389 899,61 Kč 51 113,80 Kč 

sociální pojištění 51 032,51 Kč 604,60 Kč 

škody - odpis poztrácených čipů 5 928,49 Kč   

odpisy 1 190 968,20 Kč   

odpis pohledávek 4 396,00 Kč   

DHM 496 918,20 Kč 12 940,00 Kč 

ostatní - pojištění majetku, drobné 

zhodnocení majetku 97 411,00 Kč 492,00 Kč 

   

Výsledek hospodaření 2016 
31 747,83 Kč 53 126,82 Kč 

84 874,65 Kč 

 

Vypracovala: Bc. Hana Tahalová – hospodářka školy 



 

39 

Komentář: Výsledkem hospodaření za rok 2016 byl zisk ve výši 84 874,65 Kč.  

 

Na hospodaření kalendářního roku 2016 měla největší vliv investice z roku 2015 – zateplení 

budovy. Díky úsporám za teplo jsme mohli v kuchyni vyměnit dosluhující konvektomat, pořídit 

školní laboratorní systém do jazykové učebny a opravit jednu z tříd na 2. stupni (podlahy, 

malování, nové lavice). 

 

V Červené Vodě 15. 10. 2017  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Mgr. Luděk Bílý  

    ředitel školy 

 

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016 / 2017 projednala a schválila Školská rada 

Základní školy a mateřské školy Červená Voda na svém zasedání dne ……………. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Mgr. Stanislava Kopecká – předsedkyně ŠR Mgr. Hana Harnychová 

za pedagogické pracovníky školy  za pedagogické pracovníky školy 

 

 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

PaedDr. Miloš Harnych Mgr. Josef Prušek 

za zřizovatele školy  za zřizovatele školy 

 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________ 

Ing. Václav Jetmar p. Luděk Habarta 

za rodiče žáků školy  za rodiče žáků školy 

 


