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 Výroční zpráva   
za 

    školní rok 2014 / 2015  
   

 Č. j.: 166/2015/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 II 46 

Mateřská škola III 44 

Základní škola 480 

Školní družina 90 

Školní jídelna  480 

 

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 90 18 13 

1. stupeň ZŠ 7 154 19 14 

2. stupeň ZŠ 4 88 22 14 

Školní družina 3 90 30 30 

Školní jídelna  Ve školní jídelně bylo v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 uvařeno 

 32 724 obědů pro žáky 

   5 063 obědů pro zaměstnance 

   8 770 obědů pro cizí strávníky 
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Komentář Počty dětí / žáků jsou uvedeny k 30. 9. 2014 tak, jak byly odeslány 

do registru UIV. 

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 I. stupni, anglického jazyka na II. 

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, nově bylo vytvořeno zázemí 

pro stolní tenis 

Dílny a pozemky *školní dílna – je nevyhovujících parametrů, 

rádi bychom ji celou v budoucnosti 

zrekonstruovali a nově vybavili 

*školní pozemek – je využíván pro výuku 

v oblasti Člověk a svět práce  

*kryté atrium (zimní zahrada) bylo až na 

střechu nově opraveno v rámci zateplení 

budovy 

Žákovský nábytek na I. stupni jsou všechny třídy vybaveny 

výškově stavitelným nábytkem, je třeba 

dovybavit úložnými prostory pro učitele i žáky, 

na II. stupni třídy postupně dovybavujeme 

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 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 

 

Hodnocení plánu ICT – koordinátor 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 5) – slouží k projekci učiva 

z učitelských notebooků. 

Všichni učitelé mají k dispozici školní notebook. 

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

Všechny kmenové třídy na 2. stupni jsou vybaveny počítači. 

Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows Professional a jsou 

připojitelné k serveru školy. 
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Škola má dvě učebny informatiky: 

starší učebna byla během prázdnin přestěhována do bývalé sborovny 2. stupně. 

Obsahuje 15 stanic, předělaných z bývalých počítačů systému INDOŠ (staré 13 let), typu tenký 

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

nová učebna (zelená) vybavena 19 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 OMNEO. 

 

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, odborná učebny, družina, kanceláře, sborovny, kabinety učitelů jsou připojitelné 

pomocí datových kabelů. 

Po škole je rozvedeno WiFi pomocí 6 routerů (omezený dosah – AP jsou ve sborovnách a 

v oddělení ŠD). Připojení je k dispozici pouze pedagogickým pracovníkům. 

Učitelé využívají server mail.redb.cz k mailové komunikaci mezi sebou a veřejností. 

Internetové adresy jsou dostupné na školním Webu. 

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

 

Software: 

Ve staré učebně k dispozici Office 2010. 

Od září pro učitele a žáky od 4. ročníku výše – 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 ve zkušebním režimu program Bakaláři. 

 

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 obě učebny informatiky jsou vybaveny projektory. 

 

Telefonní připojení: 

Škola využívá VoIP telefonní sítě pracující přes datové připojení školy. 

 

Družina: 

Vybavena datovým připojením a speciálním projektorem Sweetbox. 

 

Mateřské školky: 

Využívají rovněž telefonní datové připojení – VoIP. 

 

Plánovaný rozvoj ICT: 

1. Vyměnit projektor v učebně Př – zastaralý, nestačí světelnost. 

2. Vyměnit projektor v učebně F-CH – opotřebovaný, mnohé jednotlivé body zobrazovače 

nefungují – zhoršená čitelnost. 

3. Vyměnit monitory ve staré učebně za LCD – případně nachystat nové tenké klienty pro 

starou učebnu. 
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4. WiFi připojení pro žáky – využití na „chytrých“ mobilech do výuky. 

5. Sjednotit datovou prostupnost ve škole na 1 GB. 

6. Vybavit družiny a MŠ předškoláky počítači. 

      
 

Investiční rozvoj 

 

 

 

* škola byla zateplena v rámci projektu 

„Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 

Červená Voda“ – viz komentář 

*vytvořili jsme páteřní síť napříč školou 

z optického vlákna, 

*přemístili jsme starší učebnu pro výuku ict 

*vytvořili jsme nové komunikační připojení a 

propojení pro vstup do školy a VoIP volání 

*dveře ve třídách II. stupně i v tělocvičně jsou 

postupně vyměňovány. Pro jejich značné 

opotřebení z důvodu nadměrného používání byl 

zvolen materiál z hliníku. Dále budou dle 

finančních možností vyměňovány i ostatní 

dveře v pavilonech II. stupně. 

 

Komentář:  

 V rámci projektu OPŽP byl realizován projekt „Červená Voda - Základní škola č. p. 341 - 

Snížení energetické náročnosti“ – došlo k dozateplení zbylé části školy (obvodové zdivo, 

půdy, střechy a sklep) a výměny starých oken – celková dotace cca 10 mil. Kč (příjemce 

dotace: Obec Červená Voda)  

V rámci následných dokončovacích prací došlo k opravám a úpravám vnitřních prostor: 

- zrušení balkonů u kanceláří a vybudování kanceláře hospodářky a pokladní (oprava 

rozvodu topení a výměna topných těles, oprava podlahy a zdí, vybavení nábytkem) 

- oprava a výměna podlahové krytiny jednoho oddělení ŠD (místo učebny ICT), 

- oprava rozvodů vody a odpadů na chodbě nad školní jídelnou – nová dlažba. Vzniklo 

oddělení ŠD se třemi třídami (zbylé 2 třídy opraveny a vybaveny v rámci aktivity 

SRPDŠ – projekt MAS Orlicko – „Vybavení Centra pro všechny generace“ – viz 

Spolek rodičů a přátel dětí při Základní a mateřské škole Červená Voda (kap. 1.7)  

 učebna anglického jazyka pro II. stupeň získala nové umístění, aby uvolnila prostor pro 

plánované přemístění oddělení ŠD, 

 v únoru 2015 se nám podařilo nově vybavit učebnu německého jazyka kobercem, školním 

nábytkem, sluchátky a SW pro jazykovou učebnu, 

 cvičná kuchyň přechodně využila prostory v nově zrekonstruovaných prostorech po 

bývalém školním bytu 

  

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 3. března 2015 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt - předseda Mgr. Stanislava Kopecká 

Členové Mgr. Hana Harnychová, PaedDr. Miloš 

Harnych, Mgr. Josef Prušek, Ing. Václav 

Jetmar, p. Luděk Habarta 
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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. 

Projekty Spolku *„Vybavení Centra pro všechny generace“ – 

vybavení 2 místností podlahovou krytinou, 

nábytkem a projektorem pro činnost 

v prostorách ŠD. Projekt ve finanční hodnotě 

á 165 000,- Kč. 

 

 

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.: 54/2007/RE 
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2.3 Učební plán pro školní rok 2014 / 2015  

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 1 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 3  

Tvořivá informatika      1 /     

Sportovní hry      / 1     

Konverzace z Aj         1  

Etická výchova        1   

Celková dotace  20 21 25 26 26 29 30 31 32  

 

3 Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  Fyzické osoby z toho ženy 

Počet pracovníků celkem 45 40 

Počet učitelů ZŠ 18 14 

Počet vychovatelů ŠD 3 3 

Počet asistentů pedagoga 1 1 

Počet učitelek MŠ 8 8 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 5 4 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 5 5 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 5 5 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících, kteří byli zaměstnání ve šk. roce 2014 / 2015 

Pedagogičtí pracovníci Funkce 
Roků pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka nad 27 VŠ I. st. – Tv 

2 učitelka nad 27 VŠ M – Z 

3  učitelka nad 27 VŠ I. st. 

4  učitel nad 27  VŠ Ch - Zzv 

5  učitelka nad 27 VŠ Rj - Hv 

6  učitelka nad 27 VŠ I. st. 

7  asistentka pedagoga nad 27 VŠ Z – Tv 

8  vychovatelka nad 27 VŠ vychovatelství 

9  učitelka MŠ  nad 27 SŠ učitelství pro MŠ 

10 učitelka MŠ nad 27 SŠ učitelství pro MŠ 

11 učitelka MŠ nad 27 SŠ učitelství pro MŠ 

12 učitelka MŠ nad 27 SŠ učitelství pro MŠ 

13 učitelka do 27 VŠ Rj-Nj-ped. 

14 učitelka do 27 VŠ D – Rj 

15 učitelka do 27 VŠ I. st. - Tv 

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

17 vychovatelka do 27 SŠ ped. vychovatelka 

18 učitelka MŠ do 27 SŠ učitelství pro MŠ 

19 učitelka do 19 VŠ I. st. - Aj 

20 učitelka do 19 VŠ I. st. 

21 učitelka do 19 VŠ I. st. 

22 učitelka do 19 VŠ M – Ch 

23 učitelka do 19 VŠ Angličtina 

24 učitelka do 19 VŠ M – rodinná vých. 

25 učitel do 19 VŠ M – Ch 

26 učitel do 12 VŠ Z - Př 

27 učitelka MŠ do 12 VŠ učitelství pro MŠ 

28 učitelka MŠ + vych. do 6 VOŠ pedagogika 

29 učitelka MŠ do 6 VOŠ pedagogika 

Komentář: 

 Jeden ped. pracovník pracoval na 0,5 úvazku jako učitel v MŠ a na 0,5 úvazku jako 

vychovatel ve školní družině.  

 V srpnu nastoupila na celý školní rok paní učitelka s aprobací pro I. stupeň a pedagogickou 

praxí nad 27 let – stala se třídní učitelkou ve 3. A 

 Od ledna do června působila na DPP jako zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni paní 

učitelka s aprobací matematika – rodinná výchova. Učila zejména matematiku v 5. třídě. 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce k 30. 9. 2013 

Odborná kvalifikace Celkem přepočtení z toho ženy z celku bez kvalifikace v % 

Učitelé 1. Stupně 8,8 8,3 0,1 

Učitelé 2. Stupně 7,7 4,2 0,9 

Učitelky MŠ 7 7 0 

Vychovatelky ŠD 3 3 0 
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Komentář:  

 Jeden pedagogický pracovník bez ped. kvalifikace (s inženýrským vzděláním) v současné 

době pokračuje ve studiu. 

 2 pedagogičtí pracovníci MŠ získali během školního roku ped. vzdělání s tituly Bc. a DiS. 

 

 

 

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 

1 3 1 8 0 8 2 5 0 1 4 25 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 účetní 1,0 VŠ 

2 pokladní 0,5 SŠ 

3 vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

4 kuchařka 0,9 SŠ 

5 kuchařka 1,0 SOU 

6 kuchařka 1,0 SOU 

7 kuchařka 0,9 SOU 

8 kuchařka 0,9 Základní 

9 kuchařka 0,5 SŠ 

10 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: Jedna pracovní pozice byla řešena kumulací úvazků 0,5 kuchařka + 0,5 pokladní. 

 

 

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

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 

rok 2015/2016 

2 34 8 9 

Komentář: Vzhledem k tomu, že se případný počet žáků do prvních tříd pohyboval neustále nad 

limitním počtem 30 a dopředu jsme z PPP měli avízovanou potřebu asistenta pro jednoho 

prvňáčka, rozhodli jsme se vytvořit pro nový školní rok 2 první třídy. 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 2 0 

soukromá gymnázia 1 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 

  

8 0 0 0 5 6 19 

  

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 

- 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  

16 3 

  

Komentář: více než 2/3 žáků zvolilo střední školy zakončené maturitní zkouškou.  

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

 

Třída Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno Poznámka 

I.A 15/15 14/14 1/0 0/1 0/0  

I.B 14/14 13/11 1/2 0/1 0/0  

II.A 18/18 18/16 0/2 0/0 0/0  

II.B 16/16 16/16 0/0 0/0 0/0  

III.A 17/17 13/12 4/5 0/0 0/0  

III.B 17/17 10/9 7/8 0/0 0/0  
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IV. 23/23 10/10 13/13 0/0 0/0  

V. 32/32 12/11 15/18 5/3 0/0  

Celkem 152/152 106/99 41/48 5/5 0/0  

 

2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

 

Třída Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno Poznámka 

VI. 30/30 11/9 16/19 2/1 1/1  

VII. 22/22 7/10 15/12 0/0 0/0  

VIII. 21/21 4/3 12/15 5/3 0/0  

IX. 16/16 9/10 5/6 2/0 0/0  

Celkem 89/89 31/32 48/52 9/4 1/1  

 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 152/152 106/99 41/48 5/5 0/0 

2. stupeň 89/89 31/32 48/52 9/4 1/1 

Celkem 241/241 137/131 89/100 14/9 1/1 

 

Komentář: nehodnocený žák pobývá dlouhodobě mimo republiku. 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I.A 15 9       

I.B 14 12     1  

II.A 18 3  1     

II.B 16 8  1  1   

III.A 17 39       

III.B 17 15 3 10 4 1   

IV. 23 13  4 3 3   

V. 32 10   24 20 3  

Celkem 152 109 3 16 31 25 4  

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. 30 8 7 4 15 16 2  

VII. 22 4 3 8 9 1   

VIII. 21 5 1 4 13 10 2  

IX. 16  8 2 5 2   

Celkem 89 17 19 18 42 29 2  



11 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 152 109 3 16 31 25 4  

2. stupeň 90 17 19 18 42 29 2  

Celkem 242 126 22 34 73 54 6  

 

 

Komentář: Všechna výchovná opatření byla udělena v souladu se Školním, resp. Klasifikačním 

řádem. 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 10256 34 64 0,4 

2. stupeň 9283 52 84 1 

Celkem 19539 86 148 0,6 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení 3. 1 

S vývojovými poruchami učení   

Autisté 2. 1 

Komentář: 

 Žák ve 2. třídě měl po celou dobu výuky k dispozici asistenta pedagoga. 

 Žák ve 3. třídě má kombinované postižení sluchové i řečové. 

 Oba žáci prospěli s vyznamenáním. 

 

 

 

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
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Hodnocení plánu práce výchovného poradce za školní rok 2014 - 2015 

 

I. Oblast profesní orientace 

 

V této oblasti byl plán splněn, Nepodařilo se uspořádat schůzku s rodiči vycházejících žáků. 

Bylo řešeno individuálně s rodiči, kteří měli zájem o informace. Operativně byly řešeny aktuální 

problémy žáků a předávány potřebné informace k volbě SŠ. Nabídky SŠ taktéž zveřejněny na 

nástěnce výchovného poradce, odkud si je mohli žáci půjčovat.  

S vycházejícími žáky jsem besedoval o možnostech studia v souvislosti s jejich předpoklady. 

Žáci se zúčastnili Burzy škol v České Třebové a v Šumperku. Rovněž využívali možnosti získat 

informace o středních školách v rámci otevřených dveří jednotlivých škol. Některé střední školy 

se přijely představit k nám. 

Žáci devátých a osmých ročníků zúčastnili Technohrátek pořádaných Pardubickým krajem. 

Z celkového počtu 22 se dostalo 14 žáků na studijní obor s maturitou. Z osmého ročníku odešli 

na SŠ tři žáci, kteří splnili povinnou devítiletou školní docházku. 

II. Oblast speciálně pedagogická 

 

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

IVP byly schváleny PPP a hodnoceny jako dobře zpracované. Hodnocení IVP provedl v pololetí 

a na konci roku každý TU ve své třídě. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP prováděl 

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

pokud se však v průběhu následujícího období ukáže, že žák ani rodina se aktivně nezapojuje při 

naplňování IVP, škola ponechává iniciativu na samotných rodičích a další vyšetření v PPP 

neiniciuje. 

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). Žákům, kteří jsou do programu integrace zapojeni na 

základě doporučení PPP a se souhlasem zákonných zástupců je zpracován Individuální 

vzdělávací plán. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Jako výchovný poradce se účastním všech schůzek výchovných poradců pořádaných PPP Ústí 

nad Orlicí, kde získávám aktuální informace týkající se výchovně poradenské činnosti. S těmito 

informace seznamuji své kolegy na nejbližších pedagogických poradách. 

. 

III. Další oblasti působení výchovně poradenské činnosti 

  

Nástěnka výchovného poradce a internetová prezentace 
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 DOD těchto SŠ. Na webových stránkách školy byly taktéž zveřejněny 

všechny důležité informace o profesní volbě. Rovněž lze zde vyhledat informace k přijímacímu 

řízení. Také je možné na těchto stránkách najít mnoho zajímavých odkazů na jiné weby 

zabývající se problematikou SPU a SPCH a jejich nápravou spolu s problémy dotýkajících se 

sociálně patologických jevů. 

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči 

       Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí 

2. řešení problémů prospěchu 

3. řešení vztahových problémů 
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Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující, žák a rodič a z jednání je 

pořizován záznam z jednání s rodičem, který si TU archivují pro případná další jednání.  

Rovněž byly realizovány IVýP v 5. ročníku. Výsledky byly nejednoznačné.   

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky 

probíhá podle ŠVP Naše škola. Žákům je v průběhu roku nabízena možnost navštěvovat 

kroužky a participovat na mimoškolních aktivitách, kde se mohou nadále rozvíjet a 

zdokonalovat v různých oblastech. V oblasti vzdělávání jsou nadanější žáci zařazováni do 

vědomostních soutěží a olympiád v rámci jednotlivých předmětů. S výběrem těchto žáků 

pomáhají TU a vyučující daných předmětů.  

 

 

 

 

 

6. Autoevaluace – hodnocení činnosti školy 

 

 

1. ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK 

 

A Klima školy 

 určitě 

ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 

určitě 

ne 

1. V naší škole důvěřuji většině učitelů. 24,44% 48,39% 23,33% 3,33% 

2. Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře. 21,84% 44,83% 25,29% 8,05% 

3. 
Ve škole jsou i žáci, kteří mi nějak ubližují 

(posmívání, nadávání, šikana, bití atd.) 
17,44% 16,28% 34,88% 31,40% 

4. Mám kamarády v jiných třídách. 73,56% 18,39% 6,90% 1,15% 

5. Ve škole se cítím bezpečně. 32,22% 48,89% 16,67% 2,22% 

6. Prostředí školy je příjemné a přátelské. 18,60% 54,65% 22,09% 4,65% 

7. 

Pokud se ve škole objeví problém s kouřením, 

šikanou, alkoholem atd., bývá včas odhalen a 

řešen. 

37,04% 30,86% 23,46% 8,64% 

8. 
V naší škole panuje nesvoboda a na žáky se 

nebere ohled. 
11,63% 24,42% 24,42% 39,53% 

9. Znám svoje práva a povinnosti. 68,60% 25,58% 4,65% 1,16% 

10. 

Své třídní učitelce se můžu svěřit se svým 

problémem, vyslechne mne a poradí, pomůže 

vyřešit. 

39,53% 34,88% 12,79% 12,79% 

11. 
Ve škole můžu projevit slušně svůj názor a 

učitelé jej respektují. 
28,05% 41,46% 24,39% 6,10% 

12. 
Žáci se na naší škole podílejí na vytváření 

prostředí své třídy a školy. 
44,19% 37,21% 15,12% 3,49% 
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B Výuka 

         

      

 

 

 

 

určitě ano 

 

spíše ano 

 

spíše ne 

 

určitě ne 

 

1. 
Můžu ovlivnit, co se učíme a jak 

vyučování probíhá.       
13,25% 15,66% 34,94% 36,14% 

2. 
Snažím se sám dozvědět víc o tom, 

co se ve škole učíme.     
16,67% 46,43% 28,57% 8,33% 

3. Při vyučování se nudím, a proto  
11,49% 34,48% 40,23% 13,79% 

  dělám něco jiného.         

4. 

Musím se učit údaje a pojmy, o 

kterých vůbec nevím, co 

znamenají.       

25,88% 23,53% 37,65% 12,94% 

5. 
Myslím, že by učitelé ve výuce 

po nás měli chtít více. 
      

5,88% 20,00% 29,41% 44,71% 

6. Výuka je pro mne příliš lehká.     6,98% 9,30% 50,00% 33,72% 

7. Stává se, že kvůli úkolům a přípravě na 

vyučování nemám čas  

na nic jiného.  

25,84% 26,97% 28,09% 19,10% 

  

8. 

Učitelé se snaží oživit výuku, aby 

nešlo jen o zapisování výkladu a 

čtení v učebnici.   

26,74% 50,00% 15,12% 8,14% 

9. 

Učitelé nás nechávají ve výuce 

objevovat něco nového, 

přicházet věcem na kloub.       

24,71% 49,41% 21,18% 4,71% 

10. 

Učitelé využívají chyby žáků k tomu, 

aby učivo znovu vysvětlili, doplnili. 29,76% 44,05% 11,90% 14,29% 

  

 

      

11. 
Učitelé nám vysvětlují, proč se určitou 

látku učíme. 
36,00% 25,33% 20,00% 18,67% 
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         C   Hodnocení 
 

     

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne  

1. 
Myslím si, že jsem hodnocen 

spravedlivě       48,81% 38,10% 13,10% 0,00% 

2. 
Ke svému hodnocení se mohu 

vyjádřit.     33,33% 34,48% 13,79% 18,39% 

3. 
Učitelé jsou při hodnocení příliš přísní. 

16,87% 44,58% 27,71% 10,84% 
     

4. 
Učitelé jsou při hodnocení příliš 

mírní.       
6,02% 27,71% 42,17% 24,10% 

5. Učitelé známkují průběžně.       48,19% 36,14% 12,05% 3,61% 

6. 
Podle mého názoru je známkování 

nárazové.     
8,14% 44,19% 33,72% 13,95% 

7. 
Kromě známky bych chtěl být 

hodnocen i slovně. 26,19% 28,57% 30,95% 14,29% 

 

       

8. 
Známkování odpovídá přípravě, 

kterou jsem učení věnoval/a.   
48,19% 27,71% 20,48% 3,61% 

9. 

Při závěrečném hodnocení učitel 

přihlíží i k mému zájmu o 

předmět a účasti na soutěžích a 

olympiádách.       

37,35% 27,71% 18,07% 16,87% 

 

Komentář: Dotazník vyplnilo 99 žáků od 5. do 9. tříd. Výsledky jsou podnětné pro práci vedení 

školy, třídních učitelů, výchovného poradce i metodika prevence.     

určitě 
ano spíše ano spíše ne určitě ne   

           

          2. DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Dotazník odevzdalo 111 rodičů 

5 základních oblastí hodnotilo takto: 

A Podmínky pro vzdělávání 
Určitě dobré 

39% 

Spíše dobré 

48% 

Spíše špatné 

11% 

Špatné 

2% 

B Průběh vzdělávání Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

 „Vede škola dítě k tomu, 

aby se umělo učit a bavilo 

ho to?“ 

34% 45% 19% 2% 

 „Je výuka pro děti 

náročná?“ 

35% 47% 15% 3% 

 „Zažívá dítě ve škole nebo 

kvůli ní strach?“ 
6% 7% 41% 46% 

C Spokojenost se školou 
Spokojeni 

41% 

Spíše Ano 

43% 

Spíše NE  

11% 

Nespokojeni 

6% 

D Spokojenost se zázemím 
Spokojeni 

40% 

Spíše Ano 

47% 

Spíše NE  

11% 

Nespokojeni 

2% 

E Spolupráce se školou 
Spokojeni 

48% 

Spíše Ano 

39% 

Spíše NE  

10% 

Nespokojeni 

3% 
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V dotaznících se vyskytovalo spousta milých a pozitivních hodnocení. Vyskytla se i hodnocení 

méně příjemná, svědčící o nespokojenosti. Dle statistické teorie Gaussova rozložení je to jev 

zcela normální, přesto pro nás z těchto zjištění pramení spousta podnětů, kterými se budeme 

rozhodně zabývat. Významná je pro nás oblast důvěry ve školu jako instituci. 

 

3. UČITELSKÝ DOTAZNÍK 

 

 

1. SPOKOJENOST S PRACÍ 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
1.1. Moje práce je zajímavá 86,7% 13,3%     

  
1.2. 

Vím, jaká práce a v jaké kvalitě se ode 

mě očekává 
40,0% 46,7% 13,3%   

  
1.3. 

Někdy je mi přidělena práce, která je pro 

mě vysloveně nevhodná 
8,3% 8,3% 50,0% 33,4% 

  
1.4. 

Z časového hlediska nemám se 

zvládáním pracovních úkolů problém 
50,0% 42,9% 7,1%   

  
1.5. 

S obsahem pracovní náplně jsem 

spokojen (a) 
35,7% 50,1% 7,1% 7,1% 

  
1.6. 

Veškeré pracovní činnosti, které 

vykonávám, jsou přínosné 
6,7% 53,3% 40,0%   

 

2. KOMUNIKACE 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
2.1. 

Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby 

se pracovníci mohli ke své práci vyjádřit 
26,7% 20,0% 53,3%   

  
2.2. 

Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní 

cíle 
13,3% 20,0% 40,0% 26,7% 

  
2.3. 

Můj nadřízený se zajímá o názory a 

nápady pracovníků a využívá jich 
26,7% 40,0% 26,7% 6,7% 

  
2.4. 

Myslím, že naše organizace je dobře 

řízena 
13,3% 33,3% 53,3%   

  
2.5. 

Mám dostatek informací pro kvalitní 

výkon své práce 
26,7% 40,0% 33,3%   

  

2.6. 

Mezi spolupracovníky si často 

vyměňujeme různé informace, které mi 

pomáhají při práci 

40,0% 53,3% 6,6%   

 

3. INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
3.1. 

Moji spolupracovníci jsou ochotni mi v 

případě potřeby pomoci při práci 
20,0% 73,3% 6,7%   

  
3.2. 

Moji kolegové dokáží spolupracovat a 

odvést požadovanou práci 
33,3% 60,0% 6,7%   
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3.3. 

Atmosféra mezi kolegy na pracovišti je 

přátelská 
6,7% 73,3% 20,0% 

 

  
3.4. S kolegy si vzájemně důvěřujeme 13,3% 73,3% 6,7% 6,7% 

  
3.5. 

V případě potřeby se mohu na svého 

nadřízeného kdykoli obrátit 
26,7% 46,6% 26,7%   

  
3.6. 

Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k 

efektivnímu vedení naší skupiny 
13,3% 40% 33,4% 13,3% 

  
3.7. 

Domnívám se, že můj nadřízený*jedná s 

pracovníky spravedlivě 
26,7% 33,3% 40,0%   

 

 

4. PROFESNÍ ROZVOJ 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
4.1. 

Při své práci mohu využít své 

schopnosti a dovednosti 
66,7% 33,3%     

  
4.2. 

Naše organizace mi poskytuje dobré 

příležitosti ke školení a vzdělávání 
53,3% 33,3% 13,3%   

  
4.3. 

Mám dostatek příležitostí k neustálému 

rozšiřování svých dovedností 
46,7% 46,7% 6,7%   

  
4.4. 

Nevadí mi přebírat zodpovědnost za 

řešení pracovních úkolů 
46,7% 53,3%     

 

  

5. ODMĚŇOVÁNÍ A HODNOCENÍ 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
5.1. 

Vím, jakým způsobem je stanoveno mé 

platové ohodnocení 
33,3% 53,3% 6,7%   

  
5.2. 

Odměňování je s ohledem na mé 

pracovní výkony spravedlivé 
20% 53,3% 20%   

  
5.3. 

Když odvedu dobrou práci, dostane se 

mi uznání 
13,3% 60% 26,7%   

  
5.4. 

Můj nadřízený pravidelně poskytuje 

konstruktivní zpětnou vazbu 
13,3% 33,3% 40% 13,3% 

  
5.5. Moje práce je podnětná a zajímavá 33,3% 66,7%     

  
5.6. 

Moje práce mi dává pocit osobního 

úspěchu 
20,00% 80,00%     

  
5.7. Mám pocit, že dělám užitečnou práci 33,3% 60% 6,7%   

  
5.8. 

Mám pocit jistoty zaměstnání v 

organizaci 
20% 53,3% 26,7%   

  

5.9. 

Zaměstnání mi umožňuje věnovat se 

rodině, přátelům, koníčkům v té míře, 

jakou požaduji 

46,6% 26,7% 26,7%   
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6. VZTAH K ORGANIZACI 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
6.1. Jsem hrdý(á), že pracuji pro naši organizaci 6,7% 80% 13,3%   

  
6.2. 

Ve prospěch organizace dělám výrazně víc, 

než bych musel(a) 
40% 40% 20,% 

 

  
6.3. 

Pro organizaci dělám jen to, co je nezbytně 

nutné   
26,7% 73,3% 

 

 

 

     
       

7. ORGANIZACE PRÁCE 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
7.1. 

Mám dostatek času na kvalitní výkon své 

práce 
26,7% 73,3%   

  
7.2. 

Mám dostatek informací pro kvalitní výkon 

své práce 
20% 73,3% 6,7% 

 

  
7.3. 

Mám k dispozici nástroje a vybavení 

potřebné pro řádný výkon své práce 
13,3% 80,0% 6,7%   

 

 

 

     
       

8. 

ATRIBUTY PRÁCE, BEZP. A OCHR. ZDR. 

PŘI PRÁCI 

Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Zcela 

nesouhlasím 

  
8.1. Moje práce je jednotvárná, monotónní     40% 60% 

  
8.2. Moje práce je vyčerpávající 13,3% 26,7% 40,0% 13,3% 

  
8.3. Moje práce je psychicky náročná 53,3% 33,3% 13,3% 

 

  
8.4. Pracovní prostředí hodnotím jako příjemné 13,3% 87% 

 
  

 

 

 

Komentář: Z odpovědí v dotaznících vyplynulo, že učitelé jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna 

polovina vnímá atmosféru na pracovišti mezi kolegy jako příjemnou a zároveň mají výtky 

ke způsobu vedení školy, kdežto skupina, která vztahy na pracovišti nevnímá až tak pozitivně 

vedení věří. Pro obě skupiny je společné, že je práce baví, učitelské povolání považují za 

důležité, ovšem poměrně namáhavé. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy ve školním roce 2014 / 2015 

 

Datum Název Účast Instituce 

od 9/2014 Studium pro koordinátory ŠVP ředitel 
E - learning, 

Kafomet - INFRA 

podzim 2014 Učitel koučem 3 učitelé 
Kaučink Akademie 

České Libchavy 
podzim 2014 Ředitel koučem ředitel, zástupce ředitele 

podzim 2014 Etika na živo-vzdělávací cyklus 1 učitel 

4. 11. - 5. 

11. 

Seminář výchovných poradců a 

metodiků prevence 

výchovný poradce a 

metodik prevence 
PPP Ústí nad Orlicí 

    

podzim Prevence šikany na ZŠ,1.stupeň 

učitel – metodik 

prevence (nástupce) – 3 

lekce 

CCV Pardubice 

    

30.10. 
Ochrana člověka za běžných 

rizik 

učitel – metodik 

prevence (nástupce) 
HZS-Ústí nad Orlicí 

    

10.12. Mladý chemik učitel chemie SPŠCH Pardubice 

    

13.1. Ředitel koučem.- indiv.setkání ředitel, zástupce ředitele 
Kaučink Akademie 

České Libchavy 

    

22.1. 
Působivé chemické pokusy na 

ZŠ 
učitel chemie CCV Pardubice 

    

únor 
Čtenářská a informační 

gramotnost 

vedoucí metodického 

sdružení I. stupně 

E - learning, 

Kafomet - INFRA 

   
 

18.3. Vyhláška 50 učitel fyziky CCV Pardubice 

    

21.4. 
Umožňuje škola dětem dělat to, 

co se jim líbí? 

učitel – metodik 

prevence (nástupce) 
CCV Pardubice 

   
 

7.5. Třídnické hodiny-seminář třídní učitel PPP Ústí nad Orlicí 

    

18.5. 
Exkurze do moderní literatury 

pro děti a mládež 
učitel čj CCV Pardubice 

   
 

květen 
Zpětná vazba, mentoring, 

koučink 

Zástupce ředitele (4 

lekce) 

e-Seminář, 

nakl. Forum 

3.6. Škola tichem Vychovatelka ŠD CCV Pardubice 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

8.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách 

Datum Název Účast 

17.9. Prevence úrazů míchy a páteře učitelé, žáci, veřejnost - mimoškolní 

21.9. Den otevřených dveří učitelé, žáci, veřejnost - mimoškolní 

24.9. Zayferus - dravci 1. a 2. stupeň – školní akce 

16.10. Dějepisná exkurze - Kutná Hora školní akce  

30.10. Dýňování učitelé, žáci, veřejnost - mimoškolní 

10.11. Geomat - stavebnice 3., 5. a 6. třída 

21.11. Větrníkový den 1. stupeň 

2.12. Pernštejni - vystoupení šermířů 1. a 2. stupeň 

3.12. besedy- Poradna zdraví Šumperk 5. - 9. ročník 

12.12. Vánoční zastavení žáci a zaměstnanci ZŠ i MŠ 

5.12. Vánoční koncert ZUŠ 1. a 2. stupeň 

3.2. Recitační soutěž 1. stupeň 

29.1. Zápis do první třídy   

27.2. Divadélko pro školy 1. a 2. stupeň 

4.3. Vitamínový den 1. stupeň 

31.3. beseda-Poradna zdraví Šumperk 6. a 7. ročník (kyberšikana, zdravá výživa) 

18.3. kuchařská soutěž 6. a 7. ročník 

6.3. Mimóza 5. ročník – třídní program PPP 

10.-11.4. sběr starého papíru   

21.4. školení OMNNEO učitelé zájemci 

22.4. vystoupení anglické divadlo 3. -9. ročník 

4.5. varhanní koncert-kostel 1. a 2. stupeň 

21.5. fotografování 2. stupeň 

22.5. fotografování 1. stupeň 

27.- 29.5. Školní vlastivědné putování  7. ročník  

28.5. Školní vlastivědné putování  5. a 6. ročník 

27.5. Technohrátky, SOU Dolní Lipka 8. ročník 

1.- 3.6. Školní vlastivědné putování  8. ročník 

8.- 11.6. Školní vlastivědné putování  9. ročník 

18.6. Školní vlastivědné putování  2.A a 2.B 

18.6. výlet 1.A a 1.B 

18 .- 19.6. stanování 3.A 

17.6. Tančíme pro radost, ZUŠ Králíky 1. i 2. stupeň 

10.6. Akademie 1. stupně vystoupení pro 2. stupeň 
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12.6. Akademie 1. stupně vystoupení pro veřejnost 

19.6. výlet 4. ročník 

 

8.2 Účast žáků na sportovních akcích a soutěžích 

 

Datum akce účast, výsledky, pořadatel 

3. 10. Zátopkovy štafety účast tříd 2. stupně 

31. 10. Školní fotbalový turnaj chlapci 2. stupně 

19. 11. Školní kolo florbalu učitelé TV 

14. 11.  Miniturnaj v přehazované učitelé TV 

21. 11. Okresní kolo florbalu Jablonném nad Orlicí pro žáky 6. a 7. ročníku 

28. 11. Okresní kolo florbalu Jablonném nad Orlicí pro žáky 8. a 9. ročníku 

27. 1. Školní turnaj ve stolním tenise Pro všechny kategorie žáků 

31.3. Diskgolf – ukázková hodina pro 5. ročník 

23. 4.  Hokejbal proti drogám Letohrad 

5. 5.  Okresní finále v atletickém čtyřboji 

mladšího a staršího žactva 

Vysoké Mýto 

15. 5.  Florbal – starší a mladší žáci Staré Město 

26. 5.  Atletické závody – Den rekordů Králíky 

1. 6.  Sporovní den 1. stupeň 

 

 

8.3 Enviromentální výchova 

 

Plnění plánu EVVO – Mgr. Eva Veselá 

 

I. ČTVRTLETÍ 

 

PODZIMNÍ SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI 

SVĚT 

 

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

naší škole 8. rokem. Od 6. ročníku nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké 

spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). 
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KOŠÍK PLNÝ ROZUMU 

 

Během měsíce září se třídní kolektivy 5. až 8. ročníku připravovaly na třídní kola vědomostní 

soutěže o zdravé výživě.  Společenská hra se 198 otázkami byla oříškem pro žáky, kteří 

přípravu podcenili. Z finálových kol v každém ročníku vzešel jeden vítěz, který se stal členem 

soutěžního týmu naší školy v krajském kole soutěže. 

 

     
 

 

MASIV KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU 

 

Cílem zeměpisného cvičení sedmáků z naší základní školy bylo pozorování místní krajiny a 

orientace v horském terénu. Na zeměpisné cvičení se vydali ve čtvrtek 11. září. Z cesty v 

nadmořské výšce kolem 1 000 m. n. m. pozorovali na okolních svazích utváření reliéfu jako 

výsledek spolupůsobení vnějších a vnitřních sil a posuzovali vliv člověka na utváření krajiny. 

Svá zjištění zpracovali v následné hodině zeměpisu formou pracovního listu. 

 

       
 

KRAJINA KOLEM NÁS 

 

Na zeměpisném cvičení 18. září si šesťáci ověřili svoje schopnosti pozorovat a orientovat se 

v místní krajině, pracovat s mapou a vyhledat orientační body. Z Červené Vody přes Šanov a 

rozcestí na Horní Orlici vystoupili na nejvyšší bod trasy – rozhlednu Val. Svá pozorování 

využili v hodině zeměpisu při plnění úkolů pracovního listu. 
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DRAVCI 

Ve středu 24. září přijeli dravci za červenovodskými školáky. Společnost Zayferus se zabývá 

nejen ochranou, ale i léčením a záchranou zraněných dravých ptáků, které po uzdravení vrací 

zpět do volné přírody. Žáci od první do deváté třídy měli možnost si prohlédnout sovy, káně, 

poštolky, sokoly, luňáka, orly, supa, kondora a sledovali let s lovením kořisti vybraných dravců. 

 

        
 

 

OVOCNÁ VÝZVA – GALVANICKÝ ČLÁNEK Z OVOCE 

Citron, mince, hřebíky a vodiče s krokosvorkami stačily Ekolákům k sestavení galvanického 

článku. Po jeho připojení ke kalkulačce, z níž odstranili nejprve baterii, se podařilo kalkulačku 

uvést do chodu a vyťukat na ní potřebný kód. Kód získali žáci po vyřešení kvízu s otázkami 

zaměřenými na recyklaci baterií. 

 

     
 

 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU 

Žáci naší školy společně se svými rodiči odevzdali během tří dnů k recyklaci 3 544 kg starého 

papíru. Soutěž mezi třídami vyhrála 6. třída, jejíž žáci nasbírali 930 kg (průměr na žáka 32 kg). 

Druhou příčku obsadili žáci 2. B, třetí příčku kolektiv 4. třídy. Nejvíce přispěli žáci: 

Natka Linhartová  196 kg  6. třída 

Bobeš Doleček  155 kg  6. třída 

Terka Ročková  133 kg  6. třída 

David Sonntag  130 kg  9. třída 

Adélka Dostálová  128 kg  7. třída 

Hanka Černohousová 127 kg  4. třída 

Míša Urbanová  126 kg  4. třída 

                  Lucka Vacková         124 kg        2. B 

                  Markéta Urbanová        110 kg         2. B 

Výtěžek ve výši 4 968 Kč bude použit na nákup učebnic anglického jazyka. 
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SOUTĚŽ ZELENÝ PARDOUBEK 

 

Dne 21. října 2014 proběhl v Pardubicích 14. ročník Konference environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Součástí konference bylo vyhlášení 

výsledků soutěže Zelený ParDoubek, do níž se zapojilo 66 škol Pardubického kraje. 3. místo 

obsadila Základní škola a mateřská škola Červená Voda a získala CERTIFIKÁT 

EKOLOGICKÁ ŠKOLA PK 1. STUPNĚ. 

 

     
 

 

KRAJSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POMÁHÁME PŘÍRODĚ 

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do krajské  výtvarné soutěže POMÁHÁME PŘÍRODĚ.  

Do letošního 5. ročníku připravily výtvarné práce na téma ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA 

PARDUBICKÉHO KRAJE celé třídní kolektivy 1. i 2. stupně. Vybrat nejzdařilejší z nich byl  

pro tříčlennou komisi těžký úkol. O tom, kdo se stane finalistou nebo výhercem, rozhodne nejen 

odborná porota. Dát svůj hlas a podpořit tak naše žáky v soutěži může každý při veřejném 

internetovém hlasování na www.pomahameprirode.cz. 

 

          
Lucie Brádlerová, 5. tř.     Hana Dolečková, 5. tř .     Romana Pokorná, 5. tř. 

 

 

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU 

 

Školní tým ve složení: Romana Pokorná, Terka Bittnerová, Nika Horníčková a Aneta Andrlová 

reprezentoval naši školu 5. listopadu v krajském kole hry o zdravé výživě Košík plný rozumu. 

 

             
 

 

http://www.pomahameprirode.cz/
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DÝNĚ PRO RADOST I K OCHUTNÁNÍ 

Ve čtvrtek 30. října se sešly děti se svými rodiči při vykrajování dýní.  Během odpoledne došlo  

i na ochutnávku dýňových dobrot – dýňové polévky, bábovek, pomazánky a chipsů. Nejmenší 

návštěvníci si vyrobili také vlastního netopýra. Po setmění si děti lampičky vyrobené z dýní 

rozsvítily. 

 

II. ČTVRTLETÍ 

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 

 

Ozdoby na vánoční stromky, vánoční svícny, věnečky, perníčky a spousta dalších vánočních 

předmětů vyrobených rukama školáků zpříjemnily vánoční zastavení pod kostelem. Atmosféru 

vánoc navodily koledy malých školáků. 

        
 

VÁNOČNÍ BLACK OUT 

 

Kuchařskou přípravu na vánoční oslavu a zábavu bez elektřiny a moderních elektrospotřebičů 

jako za časů našich babiček zažili Ekoláci na začátku prosince. Chutné dobroty i připravená 

zábava všem zúčastněným zpříjemnily čekání na vánoční čas. 

 

       
 

 

 

PODZIMNÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽ – SBĚR VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 

Za dva podzimní měsíce odevzdali žáci společně se svými rodiči a zaměstnanci naší školy přes 
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400 ks vysloužilých elektrospotřebičů. Vešly se do 14 velkých bagů. Do zpětného odběru 

přispělo celkem 42 žáků od prvňáčků po deváťáky. Nejvýkonnější sběrači na prvních třech 

místech uvádí tabulka: 

 

 
 

 

ŽÁCI I. B U KRMELCE 

 

Ve studeném lednovém počasí se již tradičně vydali naši nejmladší žáci ke krmelci, aby 

v nevlídném zimním čase přilepšili lesní zvěři. Procházka k nedalekému krmelci byla také 

příležitostí k pozorování zvířecích stop ve sněhu i krás zimní krajiny. 

 

     
 

III. ČTVRTLETÍ 

VITAMÍNOVÝ DEN 

 

Na první březnovou středu připravili zaměstnanci firmy MK Fruit pro děti z 1. - 5. tříd 

vitamínový den. Ve cvičné kuchyni probíhala praktická příprava a poté ochutnávka ovoce a 

zeleniny a zdravých koktejlů. Vitamínový den byl součástí několikaletého projektu Ovoce do 

škol. 

 

  
 

Pořadí Jméno Třída Celkem ks 

1. Urbanová Markéta 2. B 60 

 Urbanová Michaela 4. 60 

2. Korálková Eva 6. 41 

3. Seidlová Lucie 3. B 37 
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CHOBOTNIČKY Z PLASTŮ 

 

Jak využít PET lahve k výzdobě třídy, vědí dobře žáci 4. třídy. V předjaří se v jejich učebně 

rozmnožily barevné chobotničky, které šikovní čtvrťáci vyráběli z odpadového materiálu. 

       
 

 

PROJEKT ŽÁKŮ III. B - ŽIVOT DŘÍVE A NYNÍ 

 

Předměty denní potřeby, dopravní prostředky, oblečení, hračky a řemesla svých předků i 

současných obyvatel zkoumali a porovnávali v projektu žáci III. B.  Své poznatky si obohatili 

návštěvou Muzea řemesel v Letohradě. 

 

   
 

 

JARNÍ SBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 

V jarním období školního roku 2014/2015 nepořádají výjimečně Ekoláci sběr vysloužilých 

elektrospotřebičů. Důvodem jsou stavební úpravy v budově školy, stavbaři využívají prostory, 

kde sběr obvykle probíhá. Další sběrové období je v plánu na podzim 2015. 

 

CESTA ZA SVĚTLEM 

 

Březnové dny zaplnili Ekoláci hledáním a fotografováním různých zdrojů světla. Z nejlepších 

fotografií pak vytvořili tři koláže. Pátrání za světlem uzavřeli v Králíkách hledáním míst, kde 

mohou občané odevzdat k recyklaci vysloužilé světelné zdroje. 
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VELIKONOČNÍ BARVENÍ 

Tradiční třídenní velikonoční barvení nevynechali žáci I. stupně se svými učitelkami ani letos. 

Tentokrát se přebarvili načerveno, namodro a nažluto. 

 

        
 

 

COOLINAŘENÍ S ALBERTEM 

Do celorepublikové soutěže Coolinaření s Albertem se přihlásily dva tříčlenné týmy ze 6. třídy a 

čtyři tříčlenné týmy ze 7. třídy. Úkolem každého týmu bylo připravit studené party pohoštění 

pro 4 osoby ze zdravých potravin. Kromě fotografie hotového pokrmu musel každý tým napsat 

recept a svůj tým i výrobek vhodně pojmenovat. 

 

                                   
               HVĚZDY   KUCHTÍCI S.R.O.   GIRLS 

                   
MASTERS   TŘI ILUMINÁTI   CRAZY 

 

IV. ČTVRTLETÍ 

 

OVOCE A ZELENINA NA TALÍŘI V 7. TŘÍDĚ 

Žáci sedmé třídy si připravovali zdravé svačinky v praktických hodinách vaření. Základními 

potravinami byly různé druhy ovoce a zeleniny. Pracovní týmy vytvářely podle vlastní fantazie 

vlastní zelenino-ovocné kreace, na nichž si v závěru hodiny společně pochutnaly. 
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SVĚTOVÝ OCEÁN 

Žáci VI. třídy věnovali pondělní odpolední výuku projektu Světový oceán. Projekt tak propojil 

hodiny zeměpisu a projektového vyučování s oslavou Dne Země, který každoročně připadá na 

den 20. dubna. Čtyřčlenné týmy řešily úkoly zaměřené na části světového oceánu, jeho 

znečištění a možnosti ochrany. Využívaly přitom informace z různých zdrojů - učebnice, 

internet a zejména mapy. 

 

     
 

 

 

ČERVENOVODSKÝ PEŤÁK 

Ve IV. třídě se podařilo propojit přírodovědu s ekologickou výchovou a výtvarnou výchovou. 

Díky pěknému nápadu se žákům podařilo vytvořit kulisu světa pod hladinou moře a z PET lahví 

krokodýla, který zdobí vstupní halu naší školní budovy. 
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ANKETA STROM ROKU 2015 

Žáci Ekologického praktika z naší ZŠ přihlásili buk lesní převislý, který stojí v zahradě MŠ 

Červená Voda, do celostátní ankety Strom roku. Anketu pořádá od roku 2002 Nadace 

Partnerství s cílem podpořit občany v aktivní péči o stromy v jejich obci. 

 

       
 

 

 

SEMIFINÁLE COOLINAŘENÍ S ALBERTEM 

Ze šesti přihlášených tříčlenných týmů naší školy přihlášených do celostátní kulinářské soutěže 

vybrala odborná porota do semifinále tři týmy. Z celé republiky se do soutěže přihlásilo celkem 

551 týmů z 98 škol. Týden veřejného hlasování vynesl našemu týmu Hvězdy s dílkem Zahrádka 

více než 14 000 hlasů, na postup do finále to však nestačilo. Všichni soutěžící byli vděčni za 

podporu a zaslané hlasy od svých příznivců. 

 

ZAHRÁDKA   JARNÍ POTĚŠENÍ  ROZKVETLÉ JEZÍRKO 

 
 

 

KRAJINA MÉHO DOMOVA – PŘES BUKOVKU NA SUCHÁK 

Celoroční projekt třeťáků vyvrcholil v polovině května vycházkou v místní krajině. Žáci 

pozorovali okolí naší obce, místní krajinu i přírodu. 
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ZEMĚPISNÉ CVIČENÍ VII. TŘÍDY – KLEPÝ 

 

Žáci VII: třídy se vypravili na jedinečné geografické místo – rozvodí tří úmoří, které se nachází 

na vrcholu Klepý. Práce s mapou, pozorování místní krajiny a lesního porostu, kamenné sutě 

tvořené rulou a samotná rozhledna patřily k cílům zeměpisného cvičení. 

 

 
 

 

ŽÁCI III. B SE ZAPOJILI DO VÝZKUMU 

 

O svém vztahu k přírodě a k přírodním vědám vypovídali žáci III. B v dotazníku, který je 

součástí celostátního výzkumu zadaného Ministerstvem životního prostředí ČR. 

 

 

          
 

 

 

 

ZE STARÉHO NOVÉ – RECYKLACE PAPÍRU 

Jak vyrobit ze starého něco nového a navíc krásného si vyzkoušeli žáčci 1. a 2. ročníku ve 

školní družině s vychovatelkou Martou Kordasovou. Natrhali a namočili použitý papír, 

rozmixovali a hmotu nalili v tenké vrstvě do síta. Ještě vlhký list ozdobili sušenými květy a 

nechali na teple uschnout. Žáčkům se tak podařily moc krásné obrázky, které udělaly radost 

každému majiteli. 
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SEDMÁCI VE SKALNÍCH MĚSTECH 

 

Cílem třídenního putování žáků VII. třídy byly Adršpašské a Teplické skály. Kromě rozličných 

tvarů skalních útvarů, vzniklých erozní činností, sledovali tok řeky Metuje a živou přírodu 

v jejím okolí. 

 

     
 

 

 

KUCHAŘSKÝ KURZ PRO VÍTĚZE FINÁLE ZLAŤÁCI V KUCHYNI 2014 

 

Po ročním čekání se tři vítězky finále kuchařské soutěže Zlaťáci v kuchyni dočkaly své odměny 

– kuchařského kurzu v Praze pod vedením profesionálních kuchařů. 

 

    
 

 

OSMÁCI NA PÁLAVĚ 

 

Žáci VIII. třídy absolvovali třídenní pobyt na jižní Moravě. Skvělé počasí napomohlo jejich 

pozorování proměn místní krajiny, zásahů člověka do krajiny (Novomlýnské nádrže), sledování 

specifických a chráněných druhů rostlin a živočichů. Svá pozorování pečlivě zdokumentovali. 
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

 

Pro školní akademii žáků 1. stupně zvolili žáci se svými učitelkami společné téma ZVÍŘÁTKA. 

Na pódiu se tak střídala zvířátka z pohádek s těmi skutečnými i zvířaty, která byla pouze dílem 

dětské fantazie. Všechny dohromady spojila na závěr prosba k lidem, aby chránili živou přírodu 

a životní prostředí naší planety. 

 

 

  
 

   
 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ 

Ke konci školního roku si žáci 3. až 5. ročníku ověřili svoje znalosti o přírodě v písemném testu  

i poznávání rostlin a živočichů naší přírody. 
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ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – ODMĚNA ŽÁKŮM I ŠKOLE 

 

Ekoláci připravili certifikáty a odměny pro nejpilnější sběrače ve školní soutěži zaměřené na 

zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci školního roku za 

přítomnosti vedení školy. Za celoroční sběrové aktivity a činnost Ekoláků získala naše škola 

také pomůcky do výuky, např. florbalové hokejky, startovní bloky na tartan, stopky a sadu 

kalkulaček. 

 

   

 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ 

Ve školním roce 2014/2015 odevzdali k recyklaci žáci se svými rodiči a zaměstnanci naší školy 

198 kg baterií, 1 096 kg elektrozařízení, 11 188 kg starého papíru a 51 kg plastových víček. 

 

 

 

 

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

Červená Voda 

ve školním roce 2014/2015 

 

o ředitel školy se zúčastnil dvou členských schůzí ZO 

o proběhlo kolektivní vyjednávání o změně Kolektivní smlouvy včetně pravidel čerpání 

FKSP 

o zrealizován zájezd na muzikál v Praze 

o zrealizován víkendový relaxační pobyt v lázních Poděbrady 

o škola poskytuje zázemí pro činnost ZO 

Mgr. Eva Veselá, předseda ZO 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Viz inspekční zprávy 

 

11. Rozbor úrazovosti za školní rok 2014 / 2015 

 

Do Knihy úrazů bylo za toto období zaevidováno celkem 37 úrazů (z toho 1 úraz zaměstnance). 

 

 

 

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 0 10750,- 

Říjen 1 5 0 3 0,- 

Listopad 2 3 1 2 4900,- 

Prosinec 2 3 0 3 7850,- 

Leden 1 0 1 0 3350,- 

Únor 1 2 0 0 0,- 

Březen 0 4 0 1 3350,- 

Duben 2 2 1 1 5150,- 

Květen 0 1 0 0 0,- 

Červen 0 3 0 0 0,- 

Červenec 0 0/1 1 0/1 Vyřizuje se 

Srpen 0 0 0 0 0,- 

 

Celkem 

 

11 25/1 5 10/1 
35350,- 

(plnění za 7 pojistných 

událostí žáků) 

 

 

36/1 

 

 

15/1 

 
 Další údaje o úrazech 

 

Místo úrazu, činnost Počet žáci / zaměstnanci 

Přestávka 9 

Hodina TV 21 

Plavání 1 

LVK 0 

Kroužky, sportovní soutěže 1 

Ostatní vyučovací hodiny 2 

Přesuny 0 

ŠD 2 

Jiné (čekací třída, výlety aj.) 0 
   

Celkem 36 / 1 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014 

 

 

  A  Hospodaření s přímými náklady na vzdělávání v roce 2014 

 

 

 

       Náklady účet 30.4. 30.6. 30.9. 30.11. 31.12. Záv. ukazatel  %plnění 

UP 1.ročník 501/21   6381 6381 6381 6381 x x 

OP 501/24   2806 10224 19095 27866 x x 

drobné UP 501/26   908 908 908 908     

drobné UP 501/31   18670 3159 3159 3159     

učebnice 501/33 347 46943 50573 55343 55343 x x 

cestovné 512/00 12000 21428 23398 29425 31807 x x 

plavání 518/20       11900 11900 x x 

DVPP 518/41 2550 8380 21280 21280 21280 x x 

DPN 521/00 5761 13555 16204 23545 27659 x x 

poj.odpověd

nosti 
525/10 

9922 19955 30741 38850 
42098 x x 

výukový 

SW 
518/42 

26084 25176 25176 33656 
28556 

x x 

UP 558/30   1699 51074 56104 56104 

celkem 

ONIV 
  

56664 165901 239118 299646 313061 304000 102,98 

platy 521/00 3155602 4749716 7302307 9233045 10006437 10006437 100,00 

OON 521/00 5110 11080 33110 40000 40000 40000 100,00 

mezisoučet   3160712 4760796 7335417 9273045 10046437 10046437 100,00 

zdr.a 

soc.poj 
524/00 

1071672 1615499 2488626 3145147 3408098 3416689 99,75 

odvod fksp 527/00 31564 47634 73185 92570 100344 100814 99,53 

Celkem MP 

a ONIV 
  

4320612 6589830 10136346 12810408 13867940 13867940 100,00 

 

 

 
 Vývoj závazného ukazatele na platy 

 

 

 

 

11.4. 26.6. 13.10. 19.11. 6.11. 20.11. ∑ 

  
ZU 

upravený 

ZU 

upravený 

ZU 

upravený 

ZU 

upravený 

ZU účelový  účelový   

platy (bez 

DPN) 9756000 9900000 9880000 9850000 9925000 19412 62025 10006437 

OON 0 0 20000 40000 40000 0 0 40000 

mezisoučet 9756000 9900000 9900000 9890000 9965000 19412 62025 10046437 

zdr.a 

soc.poj 3317000 3366000 3366000 3363000 3389000 6600 21089 3416689 

odvod fksp 98000 99000 99000 99000 100000 194 620 100814 

ONIV 304000 304000 304000 304000 304000 0 0 304000 

Celkem 13475000 13669000 13669000 13656000 13758000 26206 83734 13867940 

 

Komentář: Přímé náklady byly bezezbytku vyčerpány. 
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B  Hospodaření s obecními, vlastními a doplňkovými zdroji v roce 2014 

 

    Výnosy Náklady Rozdíl 

zdroje obce 

ZŠ 2981000 3434728 
 ŠJ ZŠ 671000 579445 
 MŠ BV 363000 347953 
 MŠ ČV 385000 333667 
 Pardoubek 10000 10000 
 Dotace na odpisy a odpisy 1365523 1422745 -57222 

∑   5775523 6128538 -353015 

stravné/potraviny 

MŠ BV 196157 197395 
 

MŠ ČV 194679 193536 
 

ŠJ ZŠ 715233 718987 
 ∑   1106069 1109918 -3849 

 vlastní zdroje 

školné 222320 13865 
 zapojení FRR 4688 

  kopírování 9668 
  úroky 1889 
  sběry 7103 
  ostatní 12183 
  ∑   257851 13865 243986 

 doplňková činnost 

za zprostředkování prodeje PS 904 
  prodej výrobků 7866 5548 

 kroužky AJ 35200 33200 2000 

pronájem kotelen 161115 
  pronájmy tělocvična a ostatní 33704 
  vaření cizím strávníkům 528079 494141 33938 

∑   766868 532889 233979 

VH 2014   7906311 7785210 121101 

 

Komentář: V účetním roce 2014 jsme v hospodaření vygenerovali zisk 121 101,-Kč. Částka 

byla po odsouhlasení Rady obce rozdělena v poměru 20 / 80 do rezervního fondu a fondu 

odměn. 

 

 

 

V Červené Vodě 14. 10. 2015  

 

 

 

Mgr. Luděk Bílý  

ředitel školy 


