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1. Základní údaje o škole 
1.1 Škola  
název školy Základní škola a mateřská škola Červená Voda 
adresa školy Červená Voda 341, 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 

zást. ředitele pro 1. st.: Mgr. Magda Dvořáčková 
zást. ředitele pro 2. st.: Mgr. Iva Vacková 

kontakt tel.: 465 626 220 
mobil: 739 640 038 
 

e-mail: reditel@cvvoda.cz 
www: cvvoda.cz 
datová schránka: gs7utbe 

 
1.2 Zřizovatel  
název zřizovatele Obec Červená Voda 
adresa zřizovatele 561 61 Červená Voda 268 
kontakt tel. a fax: 465 626 212 

e-mail: urad@cervenavoda.cz 
 
1.3 Součásti školy kapacita 
Mateřská škola I. v budově základní školy 20 
Mateřská škola II. 46 
Mateřská škola III. 44 
Základní škola 480 
Školní družina – 3 oddělení 90 
Školní jídelna  480 
1.4 Základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet 

tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků 
(rozdíl proti 

předch. šk. roku) 

Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na pedagoga 
- přepočet na plně 

zaměstnané pedagogy 
Mateřská škola  5   105 (+4) 21 (+0,8) 10,2 (+0,3) 
1. stupeň ZŠ 8   144 (-4) 18 (-0,5) 14,8 (-1,0) 
2. stupeň ZŠ 6          121 (+3) 20,2 (+0,5) 11,1 (-0,6) 
Školní družina 3           90 (0) 30 36 (-3,3) 
Komentář Počty dětí / žáků jsou uvedeny k 30. 9. 2020 tak, jak byly odeslány do registru 

UIV. Jeden žák z celkového počtu se vzdělával v zahraničí.  
Ve školní družině se jedná o stav k 31. 10. 2020. 
V průběhu školního roku odešli 3 žáci a 8 se jich přihlásilo. Celkem tedy 
přibylo 5 žáků.  
 

Školní jídelna  
 
 
 
 

Celkem 

Ve školní jídelně bylo v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 uvařeno přibližně: 
 34 tis.  obědů pro žáky, téměř o 8 tis. více než vloni 
 10 tis.  obědů pro zaměstnance, o 2 000 porcí více 
   6 tis.  obědů pro cizí strávníky a akce,    
 40 tis. přesnídávek, obědů a svačin v MŠ  
Celkem přibližně 90 tis. porcí jídla – jedná se o téměř shodné počty jako 
před „Covidem“. 
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Komentář V předchozím školním roce byly počty připravených porcí jídla významně 
ovlivněny pandemií Covid 19 a uzavřením škol. Přestože v letošním školním 
roce nebyla situace opět jednoduchá, podařilo se režimovými opatřeními 
dosáhnout pravidelnější docházky žáků do školy, a tudíž i odběru stravy. 
Významným faktorem je rovněž účast v projektech podporujících stravování 
žáků, zejména společnosti Women & Women a projekt MPSV. 
 

 
1.5 Materiálně-technické podmínky základní školy 
Učebny, herny, společné prostory 14 kmenových tříd a 3 oddělení školní družiny 

Zejména na 2. stupni třídy postupně dovybavujeme 
a rekonstruujeme. Přesto zbývá opravit celý 2. pavilon 
označený jako D, kde jsou zastaralá svítidla, elektroinstalace, 
podlahová krytina i vybavení. 
Plánujeme rekonstrukci chodeb a schodišť. Jedná se o více 
než 300 běžných metrů, kde je nutné (zejména v přízemí) 
vyměnit svítidla, elektroinstalaci, opravit povrchy zdí a 
podlah. 
Dokončili jsme opravu toalet v pavilonu B. 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

fyziky, chemie, německého jazyka, anglického jazyka na 
1. stupni, anglického jazyka na 2. stupni, výtvarné výchovy, 
přírodopisu, zeměpisu, velká učebna výpočetní techniky, 
menší víceúčelová učebna ICT a cvičná kuchyňka. 
Do budoucna se chceme zaměřit na vybudování výtvarného 
ateliéru se zázemím. 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště venkovní atrium s umělým povrchem a koši na basketbal a 2 
stoly na stolní tenis, zahrada na pěstitelské práce s cvičným 
skleníkem, modelem přírodního jezírka, naučnými tabulemi 
přírodnin, hmyzím hotelem a balančním chodníkem 

Sportovní zařízení tělocvična – nedávno opravená, využíváme zejména pro 
gymnastiku a posilování 
taneční zrcadlový sál – slouží jak škole, tak ZUŠ. Vzhledem 
k tomu, že je umístěn uprostřed objektu školy, je zapotřebí 
řešit klimatizaci a odvětrání, 
školní víceúčelové hřiště – plánujeme výměnu povrchu, 
který pomalu dosluhuje. Dosloužily už veškeré sítě – je 
nutné pořídit nové 
sportovní hala – nově škola může využívat víceúčelovou 
halu, která stojí hned vedle školy 
 

Dílny a pozemky školní dílna – vybavena v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a následně IROP.  
školní pozemek – je využíván pro výuku v oblasti Člověk a 
svět práce, dokončujeme zahradní učebnu  
kryté atrium (zimní zahrada) – 3 klece s exotickým ptactvem 

Žákovský nábytek všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem 
(kromě odborných učeben přírodopisu a F/Ch = jedná se 
zároveň o odborné laboratoře), je třeba dovybavit úložnými 
prostory pro učitele i žáky. 
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Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím apod. 

je na standardní úrovni, používáním se přirozeně 
opotřebovávají a je potřeba neustále doplňovat a obměňovat 
jejich stav. Osvědčilo se pořízení kvalitních pomůcek pro 
výuku přírodopisu, fyziky, chemie, dílen i pěstitelských 
prací, robotiky a výuky ICT. 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

učebnice jsou v relativně dobrém stavu, postupně dochází 
k obměně, pracovní sešity si žáci kupují 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 
učeben pomůckami 

Podařilo se zásadně dovybavit kabinety i laboratoře 
přírodních věd.  

Sledujeme nové trendy v úpravách Rámcového vzdělávacího programu směrem k robotizaci a 
digitalizaci. Škola je dobře vybavena IT technikou i některými prvky pro výuku robotizace. Další 
vybavení, zejména pro 1. stupeň, ovšem bude nutné. Rádi bychom připravili i další optimální prostory 
– např. učebnu pro projektové vyučování, robotizaci a digitalizaci. Myslíme i na učebny pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti a dramatizaci, společenských věd, výchovy ke zdraví, občanské výchovy a 
logiky. Velmi nám chybí úložné prostory a je zapotřebí opravit i některé kabinety učitelů. 
Akutní se jeví řešit problém s prostorem pro asistenty pedagoga. 
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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 
Hodnocení plánu ICT  
 
Vybavenost 
Ve škole je nainstalováno celkem 13 interaktivních tabulí. K učebně Nj, učebně Aj, 2 kmenovým 
třídám na 1. stupni a družině přibyly učebny Aj, pro 2. st., 4 kmenové učebny, učebny 
matematiky/zeměpisu, přírodopisu, fyziky/chemie a ICT).  
Všechny další kmenové třídy na 1. stupni mají LED TV (celkem 6) – slouží k projekci učiva 
z učitelských notebooků. 
V souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 
MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického 
vybavení základních škol jsme mohli vybavit 20 učitelů novými notebooky a příslušenstvím. 
 
Odborné učebny a některé kmenové učebny jsou vybaveny stolními počítači a staršími notebooky. 
I zde plánujeme dovybavení tříd zejména stolními počítači pro práci a digitální technikou a zápisem 
do evidenčního systému. 
Všechny používané počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows Professional a jsou 
připojené k serveru školy. 
Škola má nově 3 učebny pro výuku informatiky 
nová učebna – je vybavena 18 PC + 1 učitelský a interaktivní tabulí 
stávající učebna (zelená) - v rámci projektu „Šíření příkladů dobré praxe“ vybavena 30 + 1 PC typu 
All in one. 
Nová učebna – „učebna pro výuku Aj na 2. stupni“ je multifunkční učebnou pro výuku všech jazyků 
na škole, příp. i výuku ICT. Vybavena je 24 + 1 PC a interaktivní tabulí 
 
Všechny 3 učebny 30+1 / 24+1 / 18+1 jsou vybaveny jazykovou laboratoří OMNNEO. 
 
Datové připojení 
Škola je připojena internetovým připojením typu VDSL a garantovanými 50 MB. Splňuje standard 
konektivity ZŠ. 
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 15 routerů. Připojení je k dispozici nejen pedagogickým 
pracovníkům, žákům i veřejnosti (zajištěno bezpečnostními prvky). 
Učitelé i žáci využívají server s doménou cvvoda.cz k mailové komunikaci mezi sebou a veřejností. 
Využíváme k tomu softwarové vybavení Office 365 splňující požadavky GDPR.  
Škola má svůj web na adrese www.cvvoda.cz. 
 
Od školního roku 2015/2016 používáme program Bakaláři v aplikacích a modulech – třídní kniha, 
evidence, suplování a plán akcí. Nově od školního roku 2020/2021 používáme i webové rozhraní 
s elektronickou žákovskou knížkou a komunikačním systémem Komens. 
 
Tiskárny 
Obě sborovny jsou vybaveny multifunkčními tiskárnami, které umožňují barevný i černobílý tisk, 
kopírování a skenování dokumentů. Stejné podmínky pro práci mají v kanceláři školy a vedoucí 
jídelny. 
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Projektory 
Učebny ICT a všechny kmenové učebny jsou vybaveny projektory. Učebny Ze/M, Př, F/Ch, Aj, 
nová ICT a jedna kmenová třída jsou nově místo projektorů osazeny interaktivními tabulemi. 
Osvědčila se i výuka s vizualizéry, kterých máme 5 ks. 
 
Telefonní připojení 
Škola využívá VoIP telefonní sítě pracující přes datové připojení školy. 
Školní družina 
Vybavena datovým připojením, WIFI a speciálním výukovým projektorem Sweetbox, interaktivní 
tabulí Qomo, 2 tablety. Docházkový a evidenční systém Bellhop. 
 
Mateřské školy: 
Využívají rovněž telefonní datové připojení – VoIP, pevné internetové připojení i Wifi. Rádi bychom 
mateřské školy dovybavili IT technikou.  
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1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 30. června 2021 (volby proběhly v červnu 2021) 
Počet členů školské rady  6 
Předseda Mgr. Magda Dvořáčková 
Členové Mgr. Pavla Osičková, Ing. Petr Mareš Ph. D., p. Michaela 

Kubíčková, Ing. Václav Jetmar a p. Naděžda Grežová 

 
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. Jitka Seidlová 
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. Je hlavním 
organizátorem oblíbené jarní akce „Ukliďme si Česko“. 
Podílí se na projektové činnosti a čerpání z dotačních fondů. Zástupci tříd z řad rodičů se schází 
několikrát do roka. Na svá setkání zvou i vedení školy. 

  



 

 

 
 
10 
 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

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

2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
„NAŠE škola“ 

č. j.: ZŠMŠČV-234/2016/RE 
 
 

2.3 Učební plán pro školní rok 2020/2021 

Dodatek ŠVP 3/2020 

Žáci 1. – 9. ročníku se vzdělávají podle ŠVP Naše škola, který byl vydán 1.9.2016 vychází z podstatné 
části z původní verze z roku 2007, je však upraven se zapracovanými změnami a dodatky. Změny 
souvisí s úpravou RVP ZV platnou od 1.9.2016 a také s požadavky vyučujících a potřebami žáků 
apod. 

Vzhledem k potřebám žáků jsme se rozhodli pro úpravy hodinových dotací a změnu v distribuci 
disponibilních hodin i vytvoření nových předmětů za účelem jejich efektivnějšího využití, v souladu 
s výstupy RVP, a zároveň tak, aby žádný z žáků nižších ani vyšších ročníků nebyl, jakkoliv 
znevýhodněn. V předmětu matematika a angličtina na druhém stupni došlo k posílení hodinové 
dotace. To je umožněno zrušením předmětu projektové vyučování (činnosti, témata a náměty tohoto 
předmětu mohou být realizována v rámci výchovy k občanství nebo nově zavedených praktik), a také 
přesunem výchovy ke zdraví z ročníku sedmého do šestého. Vybavení školy a častější využívání ICT 
technologií napříč předměty, pestrá a žáky využívaná nabídka sportovně zaměřených kroužků, stavba 
nové haly, která tyto možnosti jistě rozšíří, nás vedla k zrušení volitelného předmětu sportovní hry 
nebo tvořivá informatika a využití této hodiny právě k posílení jazykových dovedností a matematické 
gramotnosti na druhém stupni. 

Volitelný předmět seminář z matematiky nebo technické praktikum v osmém a devátém ročníku nám 
zase umožní diferenciaci výuky a uspořádání vzdělávání přiměřeně individuálním schopnostem a 
rozvoji žáka na základě jeho volby v souladu s jeho studijními předpoklady a volbou dalšího 
vzdělávání a povolání. 

Nový předmět technické praktikum se zaměřuje na polytechnické vzdělávání, využití 3D tiskárny, 
Lego stavebnic, zázemí dílen, učebny informatiky. 

Seminář z matematiky je žákům naší školy nabízen tradičně, jeho cílem je podpora matematického 
vzdělání a také příprava na přijímací zkoušky na SŠ. 

Stejně jako konverzace v Aj a zároveň seminář z ČJ, které budou probíhat v 8. a 9. ročníku, umožní 
rozvoj komunikačních kompetencí žáků v souladu se společenskými požadavky současnosti. Předmět 
bude vyučován v systému dělené třídy, případně celé třídy (v případě paralelních tříd v ročníku). 
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V jednom pololetí Seminář v Čj, ve druhém Konverzace v Aj. Obsah je zaměřen na komunikační 
dovednosti, využití jazykové laboratoře, realizaci průřezových témat, témat etiky, rozvoj kompetencí 
– především komunikativních, sociálních a personálních, občanských. 

Prostor k těmto úpravám jsme našli v zařazení témat předmětu etická výchova do dalších humanitně 
a společensky zaměřených předmětů, spojení předmětů dějepis a výchova občanství a jejich obsahů 
do předmětu Člověk a společnost. 

Zároveň díky rekonstrukcím a rozšíření vybavení odborných učeben je nám umožněno vyučovat nové 
předměty a vyhovět tak nejnovějším poznatkům vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití 
má vzdělávání zprostředkovat, a zaměřit se tak právě na oblast praktického využití.  

Změna v rozložení konverzace v Aj a Čj, přesunutí jedné disponibilní hodiny fyziky nám umožnili 
vytvořit badatelské a laboratorní praktikum. 

Laboratorní praktikum – jedná se o praktickou výuku v oboru fyzika, chemie – vycházíme 
z  praktických úkolů, laboratorních prací, pokusů při největším možném využití nových pomůcek a 
vybavení. Půjde také o rozvoj kompetencí – k řešení problémů, pracovních a realizaci průřezových 
témat. 

Badatelské praktikum v tomto předmětu půjde o praktickou část výuky v oboru Př a Z. Vycházíme 
z  praktických úkolů (např. v Z praktická topografie, cvičení a pozorování v místní krajině, využití 
informačních a dokumentačních zdrojů v geografii – vyhledávání informací, posuzování hodnoty 
zdrojů dat, třídění, zobecňování dat, používání různých zdrojů – encyklopedie, tabulky, grafy, 
schémata, mapy, statistické prameny…, v Př – pozorování, měření, vyhledávání údajů, dat, jejich 
třídění…). Dále je zde příležitost pro rozvoj kompetencí pracovních, k učení, sociálních a 
personálních, k řešení problémů a rovněž realizace průřezových témat (především EVVO, ale rovněž 
VMEGS, MKV případně VDO – v rámci zeměpisných témat.) Využití nových pomůcek, vybavení. 

V rámci Laboratorního praktika, Badatelského vyučování a Technického praktika je žádoucí 
plánování exkurzí do přírody, krajiny, různých výrobních podniků, dílen místních řemeslníků apod. 
Pořádání besed s odborníky (například na chovatelství atd.…) 

 

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 4 3 3 3  

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4  

Prvouka 2 3 3        

Přírodověda    2 2      

Vlastivěda    2 2      

Chemie        2 2  

Fyzika      2 2 2 1  

Laboratorní praktikum         1  

Přírodopis      2 2 2 2  

Zeměpis      2 2 2 1  

Badatelské vyučování         1  
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Dějepis      2 2 2   

Člověk a společnost         2  

Výchova k občanství       1 1 1   

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1  

Pracovní 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  

Projektové vyučování      1     

Výchova ke zdraví      1 1    

Cizí jazyk Nj/Rj       2 2 2  

Tvořivá informatika / Sportovní hry      1/1     

Konverzace z Aj        0,5 0,5  

Seminář z ČJ        0,5 0,5  

Seminář z matematiky/volitelné        1 1  

Technické praktikum/volitelné        1 1  

Etická výchova        1   

Celková dotace  20 22 25 25 26 29 30 32 31  
 

2.4 Distanční výuka 
V průběhu školního roku 2020/2021 probíhala poměrně velká část vzdělávání distančně.  
Něco z mála pozitiv distanční výuky, které jsme neplánovali ani nečekali a upřímně bez DiV bychom 
toho asi nedosáhli: 
Při online hodinách, víc než na živo, musí pozorně naslouchat, může mluvit jen jeden, jinak nikdo 
nic nepochytí, ... 
Když neví, nechápou zadání, tak se učí napsat si o pomoc a je hezké vidět, jak se snaží, když píšou 
paní učitelce, aby to bylo slušně, spisovně, v komunikaci mezi sebou píšou trochu uvolněněji, ale 
pořád v rámci slušnosti, dokážou zvládnout některé technické zádrhele (např. si i mezi sebou radí).  
A protože jsme jim vypracovali obrázkové návody, jak najít zadání, odevzdat úkol.... Tak někteří z 
těch mladších žáků dokážou i tuhle část zvládnout.  
Samozřejmě jsme začali u sebe. Učitelé si vytvořili testovací týmy, kde jsme v rolích učitelů nebo 
žáků a podobné návody si udělali nejprve pro sebe. 

A pokud jde o hodnocení? Ve chvíli, kdy učitel nejprve automaticky kontroluje test ve Forms – žáci 
zoufale píšou, že měli správně, ale body jim to neuznalo... a následně zjistí, že jim ty body při 
manuální kontrole přiřadil učitel, protože systém nevyhodnotil slovo Slezko jako správnou odpověď. 
A slovní komentář k úkolu či konkrétní otázce v testu mnohem víc vnímají. 
Rodiče si také všimli, že pokud po přečtení textu vyplňují žáci kvíz ve Forms, pracují pečlivěji než 
u  podobného testíku v učebnici. V kvízu totiž má každý hned svou vlastní zpětnou vazbu, jak se mu 
dařilo. Což se při práci v učebnici s celou třídou často nepodaří – nicméně není problém, díky ICT 
učebnám realizovat tuto aktivitu i při prezenční výuce. Navíc kvíz nabízí pro učitele i statistiku, graf 
jak se, v které odpovědi žákům vedlo. 
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2.5 Využívání jazykové laboratoře i v nejazykových předmětech a také u mladších žáků 
 
Už ve druhé třídě, kde mají děti posílenou dotaci prvouky z disponibilních hodin, se snažíme brát je 
do učebny informatiky a využívat SW jazykové laboratoře, ne na výuku cizího jazyka, ale na spoustu 
dalších aktivit, které nám umožňuje. Využití laboratoře je jednodušší než klasická učebna ICT i pro 
ostatní předměty v době, kdy žáci ještě neovládají všechny dovednosti potřebné k přihlášení, spuštění 
aplikací, ještě se dostatečně rychle neorientují na klávesnici, nedokážou rychle a bez chyb vyplnit 
přihlašovací údaje apod.)  
Učitelka může naráz všem dětem zapnout PC, otevřít aplikaci, v chatu sdílet dokument, se kterým 
žáci pracují, pokud mají sluchátka, tak je rozdělit do skupin, dvojic a oni mohou na zadaném úkolu 
spolupracovat … SW umožňuje také, že učitel na svém monitoru vidí monitory všech připojených 
žáků, takže má kontrolu, zda všichni pracují, na čem mají, přes sluchátka může s dětmi, či skupinkou 
komunikovat, aniž by rušil ostatní, i když sedí na různých místech ve třídě, protože skupinky lze 
tvořit různě. 
Na konci první třídy nebo u druháků paní učitelka využívá učebnu třeba na hodinu čtení. Děti čtou 
všichni naráz, každý svým tempem, bez studu, paní učitelka si postupně přepíná, koho potřebuje, 
chce slyšet, může k němu promluvit, aniž by ostatní rušila, nebo si čtení úryvku nahraje a pak 
jednotlivé nahrávky ohodnotí, takže má během chvíle „vyzkoušenou“ celou třídu a mohou dělat něco 
jiného. Poslech a hodnocení si udělá potom po hodině, v klidu. 
Zároveň tak žáky postupně učíme s tímto softwarem pracovat již ve druhé třídě a tím jednodušší je 
používání digitální jazykové laboratoře od třetího ročníku v rámci výuky cizího jazyka.  
Naopak učitelé 2.st. zařazují stále různé aktivity, které slouží k rozvoji informatického myšlení i bez 
využití ICT – tvoření rébusů, kvízů, křížovek, myšlenkových map a schémat. Později slouží i jako 
podklad pro práci s digitálními prostředky.  
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3. Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2020) Fyzické osoby z toho ženy 
Počet pracovníků celkem (fyzicky) 63 55 
Počet učitelů ZŠ 21 16 
Počet vychovatelů ŠD 3 3 
Počet asistentů pedagoga 8 7 
Počet učitelek a učitelů MŠ 12 11 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 9 8 
Počet provozních zaměstnanců MŠ 3 3 
Počet provozních zaměstnanců ŠJ 8 8 
Komentář: někteří zaměstnanci měli částečné úvazky na různých pozicích 

 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících, kteří byli zaměstnání ve šk. roce 2020/2021  
(k 31.12.2020) 

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 učitel  nad 32 VŠ Ch – Zzv 
4 vychovatelka nad 32 VŠ vychovatelství 
5 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 
6 učitelka nad 32 VŠ M–Z 
7 učitelka nad 32 VŠ I. st. 
8 asistentka pedagoga nad 32 SŠ spec. ped. 
9 učitelka nad 32 VŠ I. st. 

10 učitelka nad 32 VŠ I. st. 
11 učitel nad 32 VŠ I. st. 
12 učitelka  do 32 VŠ Rj-Nj-ped. 
13 učitelka do 32 VŠ Rj – Hv 
14 učitelka do 32 VŠ I. st. - Tv 
15 učitel do 32 VŠ – 

ING 
studuje 

16 učitelka do 32 VŠ D – Rj 
17 učitelka do 27 VŠ I. st. - Aj 
18 učitelka do 27 VŠ I. st. 
19 učitelka do 27 VŠ M – Ch 
20 učitel do 27 VŠ M – Ch 
21 vychovatelka do 27 SŠ ped. vychovatelství 
22 učitelka MŠ do 27 SŠ učitelství pro MŠ 
23 učitelka do 19 VŠ I. st. – Nj pro I. st. 
24 učitelka do 19 VŠ Čj - Ov 
25 učitelka do 19 VŠ Angličtina 
26 učitelka do 19 VŠ M – Rv 
27 učitelka MŠ  do 19 VOŠ pedagogika 
28 asistentka pedagoga do 19 SŠ kurz AP 
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Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
Roků 

pedagog. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

29 asistent pedagoga do 19 SŠ kurz AP 
30 asistentka pedagoga v MŠ do 19 SŠ studuje VŠ 
31 asistentka pedagoga do 12 SŠ kurz AP 
32 učitelka MŠ do 12 VŠ spec. ped. 
33 učitel do 12 VŠ Z – Př 
34 učitelka MŠ do 12 VŠ učitelství pro MŠ 
35 vychovatelka  do 12 VŠ vychovatelství 
36 učitelka MŠ do 12 VOŠ pedagogika 
37 učitelka MŠ do 12 VOŠ spec. ped. 
38 učitelka MŠ do 12 VOŠ spec. ped. 
39 asistentka pedagoga do 12 SŠ kurz AP 
40 učitelka MŠ do 6 VOŠ studuje VŠ 
41 asistentka pedagoga do 6 SŠ studuje VŠ ped. 
42 učitelka do 2 VŠ Af-Rf-ped 
43 asistentka pedagoga do 2 SŠ kurz AP 
44 asistentka pedagoga do 2 SŠ studuje VŠ 
45 učitel MŠ do 2 VŠ trenérství, studuje 

 
 

3.3 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 6 1 12 2 8 2 10 1 1 7 37 

 
 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň 
vzdělání 

1 účetní 1,0 VOŠ 
2 pokladní + fakturantka 1,0 SŠ 
3 vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 
4 kuchařka 1,0 SŠ 
5 kuchařka 1,0 SŠ 
6 kuchařka 1,0 SŠ 
7 kuchařka 1,0 SŠ 
8 kuchařka 0,9 SŠ 
9 kuchařka 1,0 základní 

10 kuchařka 1,0 základní 
11 kuchařka 1,0 základní 
12 uklízečka 1,0 SOU 
13 uklízečka 1,0 základní 
14 uklízečka 0,75 SOU 
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15 uklízečka 1,0 SOU 
16 uklízečka 1,0 SOU 
17 školnice v MŠ 1,0 SOU 
18 školnice v MŠ 1,0 SOU 
19 školník 1,0 SOU 
20 školník 0,75 základní 
21 Pedagogický as. (Šablony v MŠ) 0,7 SOU 

 
  



 

 

 
 
17 
 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 
 
 - datum konání: 14. 4. 2021 – z důvodu pandemie proběhlo elektronicky 

Naše škola jako subjekt spojující MŠ a ZŠ realizuje každý rok projekt Kuk do školky. Učitelky 1. 
stupně postupně navštíví všechna tři zařízení našich mateřských škol.  

V minulých letech se tak seznámily s předškoláky a ti naopak s učitelkami, které potkají ve škole 
u  zápisu. Paní učitelky sledovaly, jak děti pracují, co už zvládají, jak se chovají, v čem je práce 
s dětmi v MŠ stejná a v čem naopak jiná než na ZŠ. Poznali se navzájem, předškoláci šli bez pláče a 
obav k zápisu, který tak proběhl v pohodovější atmosféře a stejně tak 1. září už šli do známého 
prostředí a ke známým tvářím učitelek. Pandemie nám však naše tradice a plány trochu pozměnila a 
jednotlivé aktivity proběhly v trochu opačném pořadí.  Jelikož prožíváme další „covidový“ školní 
rok, zápis byl opět online – formální – jinak to nešlo. Opatření jsou důležitá a termín je nutné dodržet. 
Paní učitelky v mateřských školách se během jejich uzavření snažily o dálkovou spolupráci s rodiči 
předškoláků, zasílaly inspirativní úkoly, videa, nápady na činnosti apod. Ve třetím květnovém týdnu 
jsme využili uvolnění opatření a budoucí prvňáčci se přišli i s rodiči podívat alespoň do areálu školy 
a pod stanem se setkali se svou budoucí paní učitelkou a obdrželi malou pozornost – dárkovou tašku 
s drobnostmi a odznak školáka. Během června se paní učitelky budoucích prvních tříd a nově také 
přípravné třídy šly na malou chvíli do mateřských škol ke svým budoucím žáčkům „nakouknout“. 

 

počet prvních tříd 
počet dětí 
zapsaných 

z toho počet dětí starších 
6 let (nástup po odkladu) 

počet odkladů pro školní rok 
2021/2022 

2 29 2 
9 (o 2 víc než v loňském 

roce) 
Komentář: Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat dvě první třídy 

 
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 

celkem 
  

6 1 2 0 13 22 
  
 



 

 

 
 
18 
 

c) na soukromé školy přijato: 
 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

celkem 

0 0 0 0  0 0 
  
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 
 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
11 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  

32 1 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
V souvislosti s pandemií Covid-19 
 
Škola fungovala bez omezení 
01.09. – 13.10.2020 
17. 05. 2021 – 30. 06. 2021 
 
ꞏ Od 18.11.2020: 1. + 2. třída prezenční výuka, ostatní třídy distanční výuka 
ꞏ Od 30.11.2020: 1. – 5.třída prezenční výuka 6. – 9. třída rotační výuka 
Výše uvedené do 18.12.2020 
 
ꞏ 04.01. - 28.02.2021: 1. + 2. třída prezenčně, ostatní třídy distanční výuka 
ꞏ Od 12.04 do 02. 05. 2021 1. – 5. třída rotační výuka, 6. – 9.třída distanční výuka 
ꞏ Od 03. 05. do 16.05 2021 1. – 9. tř. rotační výuka 
 
V naší škole probíhala péče o děti rodičů vybraných profesí a individuální konzultace 
ꞏ 14.10. – 17.11.2020 
Usnesení vlády ČR ze dne 12.října 2020 č. 1022 
 
ꞏ 21.12. – 22.12.2020 
Usnesení vlády ČR ze dne 14.12.2020 č. 1335 
 
ꞏ 23.12.2020 - 03.01.2021 
Vánoční prázdniny 
 
ꞏ 01.03.-11.04.2021 
Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 č. 200 
 
 
Přehled o prospěchu po ročnících 
 
I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

I. 20/23 19/19 1/1 0/3 0/0 
II.A a II. B 41/40 35/31 6/8 0/1 0/0 
III.  20/22 15/10 5/10 0/2 0/0 
IV.A a IV.B  30/30 20/17 9/12 0/0 0/0 
V.A a V. B 35/36 17/18 18/15 0/3 1/1 
Celkem 146/151 106/95 39/46 0/9 1/1 
Komentář: Žák v 5. ročníku, byl hodnocen kombinací slovního hodnocení a známkou. Celý školní 
rok mu byl přidělen asistent pedagoga. 1 žák 1. stupně pobývá dlouhodobě mimo ČR. 
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2. stupeň (1. / 2. pololetí) 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo 

 
Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 25/25 10/11 10/13 5/1 0/0 
VII. 26/26 8/8 18/18 0/0 0/0 
VIII.A a VIII.B 38/37 12/14 25/23 1/0 0/0 
IX.A a IX. B 32/32 8/9 20/23 4/0 0/0 
Celkem 121/120 38/42 73/77 10/1 0/0 
Komentář: Celkem 9 žáků opakovalo ročník. 
 
Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 146/151 106/95 39/46 0/9 0/0 
2. stupeň 121/120 38/42 73/77 10/1 0/0 
Celkem 267/271 144/137 112/123 10/10 0/0 
Komentář: Počty žáků se liší vůči zahajovacím výkazům v důsledku přestupu některých žáků do 
a z naší školy v průběhu školního roku. 
 
Přehled o chování po třídách 
 
PTU – pochvala třídního učitele,  
PŘŠ – pochvala ředitele školy,  
NTU – napomenutí třídního učitele,  
DTU – důtka třídního učitele,  
DŘŠ – důtka ředitele školy 
 
I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I. 20/23 0/0 - - - - - - 
II.A 21/21 0/0 - - 0/1 - - - 
II.B 20/19 0/0 - - - - - - 
III. 20/22 0/13 - - 0/2 0/1 - - 
IV.A 16/16 8/14 - 0/1 0/1 - - - 
IV.B 14/14 8/4 - 0/3 - - 0/1 - 
V.A 17/17 4/4 - 0/2 1/3 1/0 - - 
V.B 18/19 11/10 - - 1/0 1/2 - - 
Celkem 146/151 31/45 - 0/6 2/7 2/3 0/1 - 
 
2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. 25/25 8/5 0/1 - 1/0 1/1 - - 
VII. 26/26 9/0 - - - - - - 
VIII.A 21/20 - - 0/1 0/3 - 0/1 - 
VIII.B 17/17 0/11 - 0/4 - - - - 
IX.A 16/16 0/7 - - - 2/0 - - 
IX.B 16/16 1/0 1/2 - - 1/0 - - 
Celkem 121/120 18/23 1/3 0/5 1/3 4/1 0/1 - 
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Celkový přehled: 

 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 146/151 31/45 - 0/6 2/7 2/3 0/1 - 
2. stupeň 121/120 18/23 1/3 0/5 1/3 4/1 0/1 - 

Celkem 267/271 49/68 1/3 0/11 3/10 6/4 0/2 - 

 
Komentář: Pandemie Covid 19 a distanční výuka ovlivnila i hodnocení chování žáků v 2. pololetí. 
 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
(Pozn.: Uvádíme pouze absolutní čísla. Porovnání s předchozím školním rokem nemá žádnou 
vypovídací hodnotu) 

 Počet omluvených 
hodin 

(1. pol. + 2. pol.) 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Celkem 
7917 + 9274 = 

17191 
29,541 + 34,221 

= 63,762 
5 0,018 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích k 30.9.2020 
 

 žáci s SVP – se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci 
 se zdravotním postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ)    30 žáků 
 s jiným zdravotním znevýhodněním       11 žáků   
 odlišné kulturní a životní podmínky       12 žáků   
 s upravenými výstupy         2 žáci 
 mimořádně nadaní                     1 žák 
 žáci s přiznaným PO s kódem NFN                    25 žáků 

Celkem  39 žáků (někteří žáci mají kombinaci znevýhodnění)    
 

 individuální vzdělávací plány – celkem 13, z toho 1 nadání 
1. ročník 0  
2. ročník  2 žáci   
3. ročník  0   
4. ročník  1 žák (nadání)   
5. ročník  4 žáci   
6. ročník  0   
7. ročník  1 žák 
8. ročník  3 žáci 
9. ročník  2 žáci 
 

 žáci se zdravotním postižením: 
- mentální postižení  3 žáci  
- se závažnými poruchami řeči   4 žáci  
- se závažnými vývojovými poruchami učení  17 žáků  
- se závažnými vývojovými poruchami chování    5 žáků  
- s poruchami autistického spektra    1 žák 
celkem žáci v běžných třídách podle druhu postižení    30 žáků  
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5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 
 
Hodnocení plánu práce výchovným poradcem za školní rok 2020/2021 
 
I. Oblast profesní orientace 

Tento školní rok bohužel vzhledem k epidemiologické situaci neproběhly pravidelné aktivity, jako 
například vyšetření profesní orientace, kterou provádí SPC Šumperk. Vzhledem k uzavření škol se 
žáci neúčastnili Technohrátek ani jiných podobných akcí. 
Na jaře se nám povedlo uskutečnit alespoň testování profesní orientace metodou Comdi. Testováni 
byli všichni žáci osmých ročníků. U ústních pohovorů potom dostali podrobné informace, které jim 
pomohou v dalším rozhodování o budoucím povolání. 
Vycházející žáci: 
9. A–16 žáků 
9. B–16 žáků 
8. B–1 žákyně 
 
Údaje o přijímacím řízení na střední školu: 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek byly 3.  a 4 května 2021. 
Jednotné přijímací zkoušky konalo celkem 22 žáků, na učební obory se hlásilo 11 žáků. 
Přijatí uchazeči: 
na gymnázium 6 žáků 
na střední odborné školy 16 žáků 
na střední odborné učiliště 11 žáků. 
 
II. Oblast speciálně pedagogická 

Podpůrná opatření mělo celkem 30 žáků. Z tohoto počtu bylo 13 žáků vzděláváno podle IVP. 
Zpracování IVP probíhalo ve spolupráci s třídními učiteli, vyhodnocování se uskutečnilo dvakrát za 
rok. Na základě doporučení PPP nebo SPC probíhala pedagogické intervence v jednotlivých 
ročnících. Probíhala i logopedická péče pod vedením logopedického asistenta. S pomocí asistenta 
pedagoga bylo vzděláváno 7 žáků. 
 
 

III. Další oblasti působení výchovně poradenské činnosti 

Informace o činnosti výchovného poradce mohou žáci i jejich zákonní zástupci získat na webových 
stránkách školy nebo na nástěnce v přízemí školy, kde jsou průběžně aktualizovány informace, které 
se týkají přijímacího řízení. Pro další informace mohou využít individuálních konzultací.    
 
Hodnocení plánu práce metodikem prevence za školní rok 2020/2021 
 

V naší škole nadále dobře funguje monitorovací systém problémového chování žáků. Spočívá 
v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků a žákyň ve školním i mimoškolním prostředí 
(šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý 
prospěch, ničení školního majetku, pozdní příchody a další, i drobná porušování školního řádu). Je 
založen na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli a 
ostatními pedagogickými i provozními pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit 
problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení 
konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě a celé škole. 
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Také v době distančního vyučování jsme se snažili preventivní témata zařadit do výuky. Zaměřili 
jsme se především na využívání technologií a sociálních sítí. Žákům byla nabídnuta podpora, byli 
upozorňováni na nástrahy IT. 

Školní metodik prevence eviduje výskyt rizikového chování žáků. Spolupracuje s výchovným 
poradcem, vedením školy i rodiči. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle 
doporučených metodických pokynů MŠMT. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště ve 
složení: ředitel školy nebo jeho zástupkyně, metodička prevence a výchovná poradkyně, případně tř. 
učitel. Schází se dle potřeby. Některé případy konzultujeme s pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí, 
spolupracujeme také s OSPOD v Králíkách i Policií ČR. 

 

V jednotlivých ročnících bylo ve školním roce 2020/2021 realizováno pro žáky, vzhledem 
k mimořádné situaci, jen několik z námi naplánovaných aktivit. 

- Tradičně se uskutečnil Adaptační kurz pro žáky 6. třídy na Severomoravské chatě, září – 
ve spolupráci s PPPUO 

- Acet, z.s. realizoval v našich třídách ke konci školního roku tyto programy: 
1. Skrytá nebezpečí internetu – 3 h v 7. třídě 
2. Kult krásného těla – v 7. a obou 8. třídách po 2 h 
3. Jsme parta – ve 2. třídě 2 h 
4. Aby učení nebylo mučení – v obou5. třídách po 2 h 
Programy tohoto zapsaného spolku pro nás byly nové. Byli jsme mile překvapeni jejich 
úrovní a pro příští rok počítáme s další spoluprací, zejména na 2. stupni. 

Ostatní plánované akce, směřované především na podzimní měsíce, byly zrušeny. Mrzí nás to 
i proto, že jsme navázali kontakty a plánovali spolupráci např. s p. Pohankovou, která pro naše žáky 
nabízela Etické dílny. 
Opět nedopadla ani přednáška pro rodiče, kterou jsme měli domluvenu se společností e-bezpečí, snad 
se ji v případě opakovaného zájmu podaří zorganizovat v roce letošním. 
 
Další preventivní aktivity, které na naší škole probíhají: 

 Nabídka volnočasových aktivit ve škole 

 Exkurze – třídy, celoškolní 

 Dopravní hřiště – ještě před uzavřením školy a později i při omezeném provozu, naši žáci 
hojně užívali dopravní hřiště u školy a zdokonalovali se nejen ve zručnosti, ale také ve 
znalostech dopravních předpisů  

 Návštěva Policie ČR ve škole 

 Návštěva Záchranné služby – možnost vyzkoušet si ošetřování 

 
V loňském školním roce byly řešeny tyto situace, vztahující se k rizikovému chování žáků: 

- Opakované pozdní příchody  
- Vztahy mezi spolužáky v 6. třídě – fyzické napadení během Adaptačního kurzu 
- Opakované obtěžování spolužačky (4. třída) 
- Nevhodné chování spolužáků – ostrakizace žákyně ve 2.tř., podezření na krádež 
- Chování ke spolužákovi, vzájemná nevraživost ve 2. třídě 
- Vulgární chování žákyně 9.třídy 
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Po celý školní rok jsem spolupracovala s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, informovala 
je o novinkách v oblasti prevence a změnách v metodických pokynech (především na pedag. radách), 
snažila se pomoci, poskytovala jsem materiály např. pro třídnické hodiny nebo jiné aktivity zaměřené 
na práci se třídou. Společně jsme připravili přehled preventivních témat a jejich rozdělení do 
jednotlivých ročníků. Informovala jsem o online kurzech paní M. Veselé, kterých se kolegové 
v hojném počtu zúčastnili.  

 
Pro školní rok 2020/2021 plánujeme preventivní programy se společností ACET, opět máme 

domluvenu spolupráci s PPP UO a podle nabídky také Etické dílny nebo spolupráci s Poradnou zdraví 
v Šumperku.  

Nová bude spolupráce se speciální pedagožkou B. Krátkou. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy ve školním roce 2020/2021 
 
Vzdělávací 
akce, téma Termín 

Jméno, příjmení 
pedagoga Poznámka 

Koordinátor ICT celý rok Mgr. Luděk Bílý   

Pedagogika celý rok Mgr. Ladislav Drážný   
Pokračovací 
webinář na podporu 
on-line výuky 16.09.2020 všichni pedagogové webinář 
Pravidla nejsou 
povidla, PhDr. 
Marek Herman 17.09.2020 

Mgr. Magda 
Dvořáčková MAP – Moravskotřebovsko 

Nenásilná 
komunikace a 
respektující přístup 25.09.2020 

učitelky MŠ I-III, 
vychovatelky ŠD 

CCV Pardubice/ ÚO, 
Šablony III 

Osobnostně sociální 
rozvoj – workshop 26.09.2020 

učitelky MŠ I-III, 
vychovatelky ŠD 

CCV Pardubice/ ÚO, 
Šablony III 

Šíření příkladů 
dobré praxe – 
inovace výuky 
pomocí digitálních 
technologií 

I. pololetí 
dokončení                  
4. fáze projektu 

ostatní učitelé a asistenti 
ZŠ 

dlouhodobý projekt – 
Stínování 

Metodické a 
supervizní setkání 
metodiků prevence, 
Běleč nad Orlicí 6.-7.10.2020 Mgr. Lenka Stejskalová   
Jak nastartovat 
školní rok 
2020/2021 s 
ohledem na 
doporučení ČŠI  

08.10.2020 

Mgr. Magda 
Dvořáčková webinář 

Krajský workshop 
MAT Formativní 
hodnocení v praxi 10.10.2020 

Mgr. Magda 
Dvořáčková MS Teams, webinář 

Krajská konference 
EVVO 22.10.2020 Mgr. Eva Veselá   

Líný učitel 16.11.2020 Mgr. Hana Harnychová webinář 

Aktuální legislativa 
chemických látek 19.11. Mgr. Renáta Drážná webinář 

Jak vést obtížný 
rozhovor 23.11.2020 Mgr. Barbora Křístková webinář, Šablony II 
BOZP A PO v 
regionálním školství 
a současné 
legislativní změny 

 
25.11.2020 

Mgr. Magda 
Dvořáčková 

Fakta s.r.o. - vzdělávací 
zařízení, 
a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků, webinář 
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Šíření příkladů 
dobré praxe – 
inovace výuky 
pomocí digitálních 
technologií 

II. pololetí                  
5. fáze projektu 

ostatní učitelé a asistenti 
ZŠ 

dlouhodobý projekt – 
individuální vzdělávání, 
mentoring, tandemová 
výuka  

Clil – metoda výuky 04.01. - 06.05.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková, Mgr. 
Milena Bílá 

Mgr. Iva Dolečková, 
Šablony III 

Novinky a triky v 
Microsoft Teams  07.01.2021 všichni učitelé 

webinář pro CCV 
Pardubice 

Projektové knihy 
(Lapbooks) 12.01.2021 Mgr. Hana Moravcová 

CCV Pardubice/ ÚO, 
zrušeno Covid 

PPUČ – ověřování 
materiálů 15. – 25.3. Mgr. Hana Moravcová projekt NPI – PPUČ, online 

Learn and Explore 27.03.2021 Mgr. Pavla Osičková 
Oxford University Press, 
online 

Efektivní 
komunikace – 
odpovědnost žáků a 
autorita učitele 

24.03.2021 
Mgr. Dolečková Iva, 
Mgr. Dvořáčková 
Magda 

Tvořivá škola, Mgr. Jiří 
Halda, webinář 

Hodnocení a 
sebehodnocení žáků 
v dnešní škole 06.04.2021 všichni učitelé webinář, Šablony II 
Spolupráce učitele a 
asistenta při výuce 
dětí s ADH 07.04.2021 Mgr. Iva Vacková Seminaria, webinář 
Náběh vzdělávání se 
ŠVP upraveným 
podle RVP ZV 2021. 19.04.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková 

NPI ČR – projekt SYPO, 
webinář 

AMOS (vzděl. 
Materiály pro 1. 
ročník)  

19.04. - 30.04. nebo 
15.05. - 23.05. 2021 

Mgr. Hana Moravcová, 
Mgr. Stejskalová Lenka, 
Mgr. Jetmarová Eva, 
Mgr. Kopecká 
Stanislava 

autor učebních materiálů, 
online 

Aktivizační metody 
při distanční výuce 
matematiky na 2. 
stupni ZŠ, 

12.04.2021 

Mgr. Iva Vacková MAS Orlicko, webinář 

Jak posílit psychiku 
žáků v on-line době 

14.04.2021 

Mgr. Iva Vacková MAS Orlicko, webinář 
Startéry do každé 
hodiny 20.04.2021 Mgr. Iva Vacková MAS Orlicko, webinář 

Třídní učitel 
v postcovidové době  22.04.2021 všichni učitelé  

Život bez závislostí, 
vzdělávací zařízení, 
webinář 

Jak na nový RVP 
ZV ve 
škole, webinář pro 
ředitele 03.05.2021 Mgr. Luděk Bílý NPI ČR, webinář  
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Revize RVP ZV – 
Startovací balíček – 
Práce s daty, 
základy informatiky 

04.05.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková NPI ČR, webinář 

Revize RVP ZV v 
kontextu naplňování 
Strategie 2030+ 

05.05.2021 
Mgr. Magda 
Dvořáčková Celostátní konference, Infra 

Distanční výuka ČJ 
na 2.stupni 10.05.2021 

Mgr. Věra Tomášková, 
Mgr. Hana Harnychová, 
Mgr. Monika Polanská MAS Orlicko, webinář 

Vykročte do 1. roč. 
s vydavatelstvím 
TAKTIK  13.05.2021 

Mgr. Hana Moravcová, 
Mgr. Jaroslav Štych vydavatelství, webinář 

Jak na nový RVP 
ZV ve 
škole, webinář pro 
ředitele 

20.05.2021 
Mgr. Magda 
Dvořáčková, Mgr. 
Luděk Bílý NPI ČR, webinář 

Pracovní doba ve 
školách – 
rozvrhování a 
evidence 

20.05.2021 

Mgr. Iva Vacková Seminaria, webinář 

Zločin ve škole I, II 

19.03. a 23.05.2021 
  
  
  
  
  
  
  
  

Eva Jetmarová I., II. 
Stanislava Kopecká I., 
II. 
Hana Moravcová I., II. 
Iva Dolečková II. 
Milena Bílá II. 
Barbora Křístková I., II. 
Renáta Drážná II. 
Hana Harnychová II. 
Iva Vacková II. 
Monika Polanská II. 
Lenka Stejskalová I., II. 

Společně k bezpečí, 
webinář 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vzdělávání dětí 
s OMJ  27.05.2021 Mgr. Moravcová Hana   
Mindfulness a 
přirozená autorita 
učitele 02.06.2021 Mgr. Eva Jetmarová NPI ČR, webinář 
Metodický průvodce 
1. tř.  04.06.2021 Mgr. Moravcová Hana CCV Pardubice, webinář 
Revize RVP ZV – 
Startovací balíček – 
Práce s daty, 
základy informatiky 

07.06.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková NPI ČR, webinář 

Online setkání 
metodiků prevence 08.06.2021 Mgr. Lenka Stejskalová PPP ÚO 
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Jak začít s rozvojem 
digitální 
gramotnosti 09.06.2021 

Mgr. Moravcová Hana, 
Mgr. Jaroslav Štych, 
Mgr. Magda 
Dvořáčková projekt NPI – PPUČ, online 

Revize RVP ZV – 
Startovací balíček – 
Základy 
algoritmizace a 
programování 15.06.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková NPI ČR, webinář 

Revize RVP ZV – 
Startovací balíček, 
vzdělávání 
koordinátorů změny 29.06.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková NPI ČR, webinář 

závěrečná 
konference projektu 
PPUČ 17.-18.08.2021 

Mgr. Magda 
Dvořáčková, Martina 
Vrábelová 

projekt NPI – PPUČ, 
příprava a realizace, 
workshopu, účast na 
konferenci 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách 
a) přehled 
 

Datum Název Účast 

2020/2021   

4.9. Zahradní slavnost Bílý, za OÚ ČV Beran  
9. 9. – 18. 

11.  
Plavecký výcvik – z důvodu pandemie 
nedokončen, realizováno pouze 5 lekcí Stejskalová 

9. - 11.9. Adaptační kurz  6. třída, Křístková, Stejskalová 

15.9. Evropský týden mobility – cyklovýlet 9.A + 9.B, Bílý, Vacková, Válek 

15.9. Projektový den Ekoláci, Veselá / Šablony II 

16.9. Webinář – Teams všichni učitelé 

18.9. Projektový den Ekoláci, Veselá /Šablony II 

21.9. Projektový den 7. třída, Veselá/ Šablony II 

29.9. Dopravní výchova – teoretická část 5.A, 5.B – Bílá, Moravcová 

30.9. Projektový den 5.A, Bílá /Šablony II 

5.10. Kurz žákovského parlamentu 
členové školního parlamentu, 
Válek 

3.- 4.5. Přijímací zkoušky  Žáci 9.ročníku 

17. - 18. 5. Setkání s budoucími prvňáčky 
Dvořáčková, Vacková, 
Moravcová, Stejskalová 

27.5. Nejlepší chemik – vyhlášení Fojtík 

31.5. Preventivní programy 
2.A, 5.A, 5.B, 7., 8.A, 8.B, 
Stejskalová, ACET 

15.6. Nejlepší chemik – celostátní finále Fojtík 

16.6.  Volby do školské rady  

21.6. Opakované volby do školské rady  

25.6. Sportovní den  
 
7.2 Účast žáků na olympiádách a soutěžích 
 
Matematická olympiáda: 
Školní kolo: O.P. 1. místo 
                       L.V. 1. místo 
                       M.P. 1. místo 
                       J.W. 2. místo 
Okresní kolo: L.V. 7.místo 
                        O.P. 9. místo 
                        J.W. 7. místo 
                        M.P. 12. místo 
 
Krajské kolo :  J.W. 40. místo 
                        M.P. 42. místo 
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Chemická olympiáda: 
Školní kolo: J.W. 1. místo 
                    M.P. 2. místo 
Okresní kolo: J.W. 2. místo 
                       M.P. 9. místo 
Krajské kolo: J. W. 4. místo 
 
Mladý chemik: 
Postup ze školního kola: J.W., M.P., L.S.  
V dalším kole postoupili: J. W., M.P. 
V celostátní kole uspěl J.W. a obsadil 7. místo 
 
 
7.3 Školní parlament 
Školní parlament funguje na naší škole již 6 let. Velkou zásluhu na demokratickém vedení školního 
parlamentu a jeho fungování i v době pandemie a distanční výuky má pan učitel Mgr. Radim Válek.  
Kurz žákovského parlamentu (5. – 6. října 2020) 
Tato akce se měla týkat spolupráce školních parlamentů z více škol v regionu, bohužel vzhledem 
k  okolnostem proběhla pouze v rámci naší školy. Týkala se dalšího rozvíjení parlamentu a jeho 
aktivit. Žáci se věnovali také vybavení školy, co se jim líbí, co by ještě chtěli vylepšit, jaké mají 
nápady na další využití. Učebna přírodopisu byla výborným zázemím nejen díky technickému 
vybavení, ale i díky aktivitám, které se týkaly duševního a tělesného zdraví. 
 

     
 

Žáci 5. – 9. ročníku během distanční výuky informatiky a činnosti žákovského parlamentu připravili 
prezentace vytvořené z fotografií učeben, vyjádřili se i k tomu, co se jim na učebnách líbí, jak by ještě 
vylepšili. Poskytli nám tak cennou zpětnou vazbu. Materiály jsou k vidění na webových stránkách 
školy. Svým způsobem částečně nahradily Den otevřených dveří a posloužily jako zdroj informací 
pro budoucí školáky a jejich rodiče. Ke stejnému účelu sloužila zimní a jarní verze vývěsky v obci. 
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7.4 Enviromentální výchova 
 

SÁZENÍ STROMŮ A KEŘŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

V pátek 4. září se na školní zahradě sešli žáci Ekologického praktika, aby společně vysadili 15 stromů 
a keřů. Jejich zakoupení finančně podpořilo MAS Orlicko. Během dopoledne se jedenácti žákům 
podařilo všechny stromy a keře vysadit.  

       
ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Základní škola společně s obcí Červená Voda uspořádaly v pátek 4. září na školní zahradě Zahradní 
slavnost. Dopoledne se jí zúčastnily všechny třídní kolektivy žáků, odpoledne bylo vyhrazeno  
pro veřejnost. Na organizaci dne a programu se spolupodíleli zaměstnanci školy, obce, MAS Orlicko, 
Agentury ochrany přírody a CHKO Jeseníky.  

...     
 

PROJEKTOVÝ DEN „RYBNÍK“ 
 

Ekoláci v polovině září absolvovali projektový den v Oucmanicích. Formou hry se seznámili  
s životem několika vodních organismů, vžili se do jejich života a na vlastní kůži vyzkoušeli, co 
je pro život ve vodě nejdůležitější. Ve druhé části programu se vydali k rybníčku na lov 
bezobratlých vodních živočichů.        
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PROJEKTOVÝ DEN „VČELY“ A „OVČÍ VLNA“ 

 
Na dalším projektovém dni mimo školu v Oucmanicích se Ekoláci seznámili se s životem včel 
medonosných, uvědomili si jejich význam pro člověka i pro přírodu a potřebu je chránit. 
V programu Ovčí vlna žáci pracovali s přírodním materiálem, seznámili se s postupem a 
technikami zpracování vlny, a nakonec si vyrobili z vlny vlastní výtvarné dílko. 	
	
       
   
 
 

 
 
 
 
 

 
SEDMÁCI NA ZEMSKÉ BRÁNĚ 

 
V pondělí 21. září se žáci 7. ročníku vydali do Přírodní rezervace Zemská brána. Po příjezdu na 
Zemskou bránu se nejprve zastavili na mostě, a pozorovali hladinu Divoké Orlice. Přírodní rezervací 
Zemská brána vede naučná stezka, která v několika zastaveních žákům představila místní 
zajímavosti. Připomněli si tak opevnění naší severní hranice a přírodu CHKO Orlické hory. Svoji 
cestu ukončili v Klášterci nad Orlicí.  
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EKONOVINKY 
 

První novinkou je informace, že v dalším roce 2021 je naše škola opět zaregistrována v síti 
M.R.K.E.V. V listopadu 2020 proběhla on-line konference EVVO Pardubického kraje. Mimo jiné 
byly oceněny školy, které se zúčastnily soutěže Zelený ParDoubek 2020.  Druhou novinkou je zpráva, 
že naše škola byla mezi nimi a získala certifikát „Ekologická škola 2. stupně PK.“ 
 

   
   
 
 

BYLINKY A JEJICH VYUŽITÍ 
 

S příchodem jara rozkvetly ovocné stromy na školní zahradě a zazelenaly se také bylinky. Žáci 7. 
třídy využili příznivého počasí a vydali se na školní zahradu zjistit, které ovocné stromy rozkvetly a 
které bylinky přežily zimní mrazy. V učebně informatiky následně každý žák vyhledal na internetu a 
zpracoval informace o své bylince: jaké má léčivé účinky, která část rostliny se využívá, jak se 
uchovává a jakým způsobem ji můžeme využít v kuchyni při přípravě jídel a nápojů.  
 

     
 
 
Ve školním roce 2020/2021 jsme nerealizovali sběr elektrospotřebičů ani sběr baterií ani sběr papíru. 
Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ byl omezen, Ekoláci se na plnění úkolu v tomto 
školním roce nepodíleli.   
 
Prezentace aktivit EVVO:  

www.pardubickykraj.cz   www.cvvoda.cz  
www.recyklohrani.cz    www.ekovychova.cz  
Červenovodský zpravodaj   školní nástěnka  

 
 
Zprávu vypracovala: Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO 
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8. Spolupráce ZO ČMOS PŠ při ZŠ a MŠ Červená Voda se zaměstnavatelem ZŠ 
a MŠ Červená Voda 

 
ve školním roce 2020/2021 

 
 proběhlo kolektivní vyjednávání o dodatcích Kolektivní smlouvy včetně pravidel čerpání FKSP 
 škola poskytuje zázemí pro činnost ZO  

 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2020/2021 ve škole probíhala inspekční činnost pouze distanční formou. Tématem 
monitorovacího rozhovoru inspektora s ředitelem školy byla distanční výuka v době pandemie. 
Výsledkem dotazování byla souhrnná zpráva ČŠI. 
Další informace viz inspekční zprávy na www.cvvoda.cz, nebo na www.csicr.cz. 
 
10. Rozbor úrazovosti za školní rok 2020/2021 
 
Do Knihy úrazů žáků ZŠ bylo za toto období zaevidováno celkem 24 úrazů, v MŠ II 1 úraz, v Knize 
úrazů zaměstnanců celkem 3 úrazy. 
 

 
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 1/3 0 0/2 0/10 255 Kč, 1x v řešení 
Říjen 0 1 0 0 0 
Listopad 0 0 0 0 0 
Prosinec 0 0 0 0 0 
Leden 2 2 ZŠ,1 

MŠ II 
1 1 MŠ 1x 1750 Kč (500 spoluúčast) 

Únor 0 0 0 0 0 
Březen 0 1 MŠ 

– péče 
0 0 0 

Duben 0 0 0 0 0 
Květen 3 4 0 2 1x 3500 Kč (500 spoluúčast),  

1 x v řešení 
Červen 2 6 1 2 0 
Červenec 0 0 0 0 0 
Srpen 0 0 0 0 0 

 
Celkem 
 

9 16/3 2 5/2 2 + 1 v řešení/ 1 + jedna v řešení 
25/3 7/2 15 505 Kč (5 250 Kč plnění za pojistných 

událostí žáků z toho 1 000 Kč spoluúčast 
zřizovatele, jedna v řešení a 10 255 Kč za 
jednu poj. událost zaměstnance, druhá 
událost je zatím stále v řešení) 
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Další údaje o úrazech 
 

Místo úrazu, činnost Počet 
žáci/zaměstnanci 

Přestávka 5 
Hodina TV 8 
Plavání 0 
Lyžařský výcvik 0 
MŠ 2 
Ostatní vyuč. hodiny 1 
Přesuny 3 
ŠD 1 
Kuchyň 0/1 
Sportovní soutěže  4 (školní turnaj) 
Školní zahrada 0/1 
Jiné 1/1 
Celkem 25/3 

 
 
 
Vypracovala: Mgr. Magda Dvořáčková 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 

Výnosy celkem 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

43 318 625 Kč  406 584 Kč 

Dotace na neinvestiční výdaje – Kraj 32 317 180 Kč  

Příspěvek na provoz – Obec 4 474 999 Kč  

dotace – Úřad práce 12 278 Kč  

Potravinová pomoc – obědy dětem 32 282 Kč  

Šablony II „Zvyšování kvality školy“ 632 764 Kč  

projekt Digitalizace 2 475 908 Kč  

školné MŠ a ŠD 192 980 Kč  

stravné 1 057 096 Kč 340 073 Kč 

kopírování 23 491 Kč  
příjem z pronájmů  66 511 Kč 

zapojení fondů, včetně Women 64 171 Kč  

úroky 1 183 Kč  

ostatní výnosy 13 087 Kč  
   

Náklady celkem 42 842 328 Kč 384 596 Kč 

materiál 875 708 Kč 13 707 Kč 

potraviny 1 084 547 Kč 153 603 Kč 

energie 1 454 900 Kč 58 626 Kč 

opravy 185 518 Kč 6 573 Kč 

cestovné 16 229 Kč  

reprefond 695 Kč  

služby 1 864 679 Kč 16 737 Kč 

platy 24 571 046 Kč 99 466 Kč 

zdravotní a sociální pojištění 8 155 396 Kč 33 478 Kč 

pojištění odpovědnosti 101 340 Kč 416 Kč 

Sociální náklady, fksp 602 359 Kč 1 989 Kč 

odpisy 1 855 200 Kč  

Drobný dlouhodobý majetek 1 816 446 Kč  
ostatní náklady – pojištění, drobné 
zhodnocení majetku 162 262 Kč  
 
 
 
 
 
 
 
    




