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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 – 4 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   101 (-4) 20,2 (-0,8) 9,9 (-0,3) 

1. stupeň ZŠ 8   143 (-1) 17,8 (-0,2) 15,3 (+0,5) 

2. stupeň ZŠ 6          121 20,2 (+0,5) 11,1 (0,0) 

Školní družina 4           90 (0) 22,5 32 (-4) 

 
Komentář 

 
Počty dětí / žáků jsou uvedeny k 30. 9. 2021 tak, jak byly odeslány do registru 
UIV. Tři žáci z celkového počtu se vzdělávali v zahraničí.  
Ve školní družině se jedná o stav k 31. 10. 2020. 
V průběhu školního roku odešlo 16 žáků a 9 se jich přihlásilo. Celkem tedy ubylo 
9 žáků.  
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Školní jídelna  
 
 
 
 
Celkem 

Ve školní jídelně bylo v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 uvařeno přibližně: 
 36 501 obědů pro žáky, téměř o 2 500 tis. více než v předchozím šk. roce 
 10 510 obědů pro zaměstnance, o 500 porcí více 
 cizí obědy, akce večeře 5248 ks, zhruba o 750 méně 
 cizí přesnídávky 329 ks 
 cizí svačiny 123 ks  

 MŠ  
 přesnídávka    15604 ks 
 oběd                15579 ks 
 svačina            15601 ks  

 
Komentář Odběr stravy je vyšší než v předchozím školním roce. Vliv má nejen způsob řešení 

pandemické situace (distanční či hybridní výuka), ale také zřízení přípravné třídy. 
V neposlední řadě i 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 3,5 oddělení školní družiny. 

Zejména na 2. stupni třídy postupně dovybavujeme 
a rekonstruujeme. Přesto stále zbývá opravit celý 2. pavilon 
označený jako D, kde jsou zastaralá svítidla, elektroinstalace, 
podlahová krytina i vybavení. 
Plánujeme rekonstrukci kabinetů, 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. 
Nově zřízena učebna - herna pro přípravnou třídu a 
odpolední ŠD v přízemí. 

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 
školní víceúčelové hřiště – letos se podařilo realizovat 
výměnu povrchu, sítí a hlediště. Navíc je hřiště osvětlené. 
taneční zrcadlový sál – slouží jak škole, tak ZUŠ. Vzhledem 
k tomu, že je umístěn uprostřed objektu školy, je zapotřebí 
řešit klimatizaci a odvětrání, 
sportovní hala – škola využívá víceúčelovou halu, která stojí 
hned vedle školy 
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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, hojně využíváme 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. 

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, máme v plánu dovybavit školu 
knihami (rozvoj čtenářské gramotnosti) a obměnit vybavení 
školní družiny. 

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 

Plánujeme rekonstrukci některých kabinetů.   

Od 1. 9. 2021 jsme se zapojili mezi pilotní školy, které vyučují tzv. novou informatiku podle RVP 
2021. Zároveň se snažíme rozvíjet digitální kompetence žáků i v ostatních předmětech. Velice nám 
v tom pomáhá dostupné vybavení. IT technikou i robotickými stavebnicemi apod. Přesto je pro 
vzdělávání v souladu s moderními trendy a požadavky nutné další vybavení. Zejména pro 1. stupeň, 
ale také prostory pro rozvoj čtenářské gramotnosti a dramatizaci, společenských věd, výchovy ke 
zdraví, občanské výchovy a logiky nebo projektové vyučování, práci s digitálními technologiemi. 
K těmto učebnám bude potřeba vytvořit i úložné prostory a zrenovovat učitelské kabinety. Stále 
akutním problémem jsou prostory pro asistenty pedagoga.   
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).  
Nově jsou dvě učebny vybaveny interaktivními LCD monitory  - technologie Optoma v jednom 
případě pevná instalace a v jednom mobilní instalace. 
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 3 učebny pro výuku informatiky 
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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 bezdrátovou technologií s garantovanou symetrickou 
rychlostí 100 Mb/s. 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 17 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. 
  
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, internetové připojení bezdrátovou technologií i 
Wifi. Budovy školek jsou propojeny se školou prostřednictvím zabezpečeného tunelu za účelem 
sdílení dat.  Průběžně pracujeme na dovybavení mateřských škol 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. 

Ve školním roce 21/22 byly mírně upraveny stanovy a došlo ke změnám na pozicích členů výboru - předsedy, 
místopředsedy a kontrolní komise spolku.  
 

 

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. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

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

2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

„NAŠE škola“ 
č. j.: ZŠMŠČV-150/2021/RE 

pro přípravnou třídu  
č.j. ZŠMŠ - 151/2021/RE 

 
 
 

2.3 Učební plán pro školní rok 2021/2022 
K novému ŠVP „Naše škola“ č.j. ZŠMŠČV – 150/2021/RE jsme se rozhodli v souvislosti s novým 
RVP, který zahrnuje revidovaný předmět informatika a rozhodli jsme se podle něj vzdělávat již od 
září 2021, i když povinně bychom mohli až za další dva roky. Tento předmět je tedy zpracovaný 
úplně nově – jinak. Ostatní vychází z původního ŠVP a dodatků z let 2017,2018,2020 v souladu 
s některými úpravami a změnami, které jsou předepsané či doporučené MŠMT. 
Od 1. 9. 2021 je zároveň platný školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, kterou se nám od 
tohoto školního roku se souhlasem Krajského úřadu a zřizovatele podařilo zřídit. Tento vzdělávací 
program vychází ze školního vzdělávacího programu MŠ - Rok na vsi a je v souladu s navazujícím 
školním vzdělávacím programem pro ZŠ - Naše škola.   

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 4 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  

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  
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Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Informatika    1 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  
 

Jsme subjekt MŠ a ZŠ. Vzhledem k tomu, že v MŠ děti pracují s různými barevnými systémy 
třídění (např. barevné třídění knihovničky dle žánrů, piktogramy apod.), vybrali jsme jiné řady 
učebnic, které používají různé piktogramy a schémata. Žáci tak dokáží samostatně „číst“ zadání již 
na počátku první třídy.  
Momentálně jsme maličko „napřed“ pokud jde o poslední úpravu RVP 2021 zaměřenou na rozšíření 
výuky informatiky. Na druhém stupni jsme nemuseli v učebním plánu dělat v podstatě žádné úpravy, 
pouze jsme vypracovali učební osnovy předmětu informatika podle nového RVP a zrevidovali podle 
úpravy i ostatní předměty. Pokud jde o první stupeň, měli jsme na počátku informatiku ve 4.a 5. 
ročníku, jelikož spousta dětí se setkávala s digitálními technologiemi až ve škole. Postupem času se 
situace obrátila, dětem v podstatě stačilo seznamování se s počítačem až v 5.ročníku, spoustu věcí už 
znaly a na druhém stupni měly a mají informatiku už každý rok. Posílili jsme ale hodiny prvouky ve 
druhé třídě a dali tak časový prostor pro různé činnosti v rámci tohoto předmětu. Sem se časem 
dostávali různé aktivity včetně těch, které umožňují rozvíjet např. informatické myšlení. Získáním 
jazykové laboratoře máme totiž v několika třídách software, který lze využívat nejen na výuku cizího 
jazyka, ale na spoustu dalších aktivit, které nám umožňuje. Nová informatika však není jen o práci 
s počítačem a digitálními technologiemi, zabývá se spoustou činností, ke kterým není potřeba žádná 
digitální zařízení, stačí tužka, papír. Jde o rozvoj informatického myšlení a logického uvažování žáků. 
Činnosti jako je šifrování, kódování, práce se symboly a obrázky žáky velice baví.  
Vybavení školy, školní zahrada a okolní prostředí nám však umožňuje uplatnit i „digitální detox“. 
Ukázat žákům, že neexistují jen počítače, mobily, tablety, ale také krásná příroda, sport, knihy, umění, 
… Zajímavé je zařazení aktivit, které žákovi umožní zjistit, porovnat, kdy je účelnější využití 
digitálních technologií a kdy je naopak lepší je nechat být.  
 
Období pandemie a distanční i hybridní výuky více než dříve vyžadovalo, aby na konci školního roku 
vyučující zmapovali úroveň dosažených znalostí a dovedností žáků a naplánují výuku a její zaměření 
(zpracují tematické plány) na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech 
na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována. 

1. Co je nutné probrat či důkladněji zopakovat. 
2. Co je probráno – je nutné zautomatizovat, upevnit. 

Další učivo navazuje, nebylo by možné pokračovat (Čj, M, cizí jazyky, některá témata  
v ostatních naukových předmětech, která jsou základem, pro pochopení dalšího učiva.) 
Např. násobilka 
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3. Co bylo probráno – není nutné se k učivu vracet. I v případě, že žák si znalosti neupevnil, 
nezískal všechny – lze považovat za zrealizované, výstupy za splněné. 

4. Co nebylo probráno – je možné zredukovat, přesunout 
5. Co nebylo probráno – je možné zcela vypustit. 

Tyto poznatky si vyučující mezi sebou předali, zaznamenali v zápisech předmětových komisí 
a tematických plánech. Využili jsme je i při úpravách ŠVP. 
Ve školním roce 2021/2022 jsme ve srovnání s předchozími dvě roky zvládli probrat většinu témat 
a dosáhnout výstupů ŠVP, stále je ale nutné věnovat více času a aktivit procvičování a automatizaci 
učiva a také žákům z méně podnětného prostředí, pro zmírnění negativního dopadu distanční výuky. 
K tomu nám velmi pomohlo i zapojení našich pedagogických pracovníků a žáků školy do národního 
plánu doučování.  
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3. Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2021) Fyzické osoby z toho ženy 
Počet pracovníků celkem (fyzicky) 66 57 
Počet učitelů ZŠ 23 18 
Počet vychovatelů ŠD 4 4 
Počet asistentů pedagoga 10 9 
Počet učitelek a učitelů MŠ 11 10 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 9 7 
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 2021/2022  
(k 31.12.2021) 

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 vychovatelka nad 32 VŠ vychovatelství 
4 učitelka MŠ nad 32 SŠ učitelství pro MŠ 
5 učitelka nad 32 VŠ M–Z 
6 učitelka nad 32 VŠ I. st. 
7 učitelka nad 32 VŠ I. st. 
8 učitelka nad 32 VŠ I. st. 
9 učitel nad 32 VŠ I. st. 

10 učitelka  nad 32 VŠ Rj-Nj-ped. 
11 učitelka nad 32 VŠ Rj – Hv 
12 učitelka do 32 VŠ I. st. - Tv 
13 vychovatelka do 32 SŠ ped. vychovatelství 
14 učitelka do 32 VŠ D – Rj 
15 učitel do 32 VŠ M - zákl. techniky 
16 učitelka do 27 VŠ I. st. - Aj 
17 učitelka do 27 VŠ I. st. 
18 učitelka do 27 VŠ M – Ch 
19 učitel do 27 VŠ M – Ch 
20 speciální pedagog do 27 VŠ Speciální pg 
21 asistent pedagoga do 27 SŠ kurz AP 
22 učitelka MŠ do 27 SŠ ped. pedagogika 
23 učitelka MŠ do 27 SŠ učitelství pro MŠ 
24 učitelka do 27 VŠ Angličtina 
25 učitelka do 27 VŠ I. st. – Nj pro I. st. 
26 učitelka do 19 VŠ Čj - Ov 
27 učitelka do 19 VŠ M – Rv 
28 asistentka pedagoga v MŠ do 19 SŠ studuje VŠ 
29 asistentka pedagoga do 19 SŠ kurz AP 
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Pedagogičtí 
 pracovníci 

Funkce 
Roků 

pedagog. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

30 učitel do 19 VŠ Z - Př 
31 učitelka MŠ do 19 VŠ učitelství pro MŠ 
32 učitelka MŠ do 19 SŠ studuje VŠ 
33 asistentka pedagoga do 12 SŠ kurz AP 
34 učitelka MŠ do 12 VŠ spec. ped. 
35 vychovatelka  do 12 VŠ vychovatelství 
36 učitelka MŠ (aktuálně MD) do 12 VOŠ pedagogika 
37 učitelka do 12 VŠ I.st. 
38 učitelka MŠ do 12 SŠ -gym. studuje  
39 asistentka pedagoga do 12 SŠ kurz AP 
40 učitelka MŠ do 12 VOŠ studuje VŠ 
41 asistentka pedagoga do 6 SŠ kurz AP 
42 učitelka do 6 VŠ Af-Rf-ped 
43 učitel ZŠ, MŠ do 6 VŠ trenérství, studuje 
44 učitel  do 6  VŠ Soc. ped., etopedie, 

studuje Info/Ped 
45 asistentka pedagoga do 2 SŠ kurz AP 
46 asistentka pedagoga do 2 SŠ studuje VŠ 
47 asistentka pedagoga do 2 SŠ ped. studuje VOŠ 
48 asistentka pedagoga do 2 SŠ kurz AP 

 
3.3 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 SOU 
6 kuchařka 1,0 SŠ 
7 kuchařka 1,0 SŠ 
8 kuchařka 0,9 základní 
9 kuchařka 1,0 základní 

10 kuchařka 1,0 základní 
11 uklízečka 1,0 SOU 
12 uklízečka 1,0 základní 
13 uklízečka 1,0 SOU 
14 uklízečka 1,0 základní 
15 uklízečka 0,75 SOU 
16 školnice v MŠ 1,0 SOU 
17 školnice v MŠ 1,0 SOU 
18 školník 1,0 SOU 
19 školník 0,75 základní 
20 Pedagogický as. (Šablony v MŠ) 0,6 SOU 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 
 
 - datum konání: 13. 4. 2022 –proběhl tradičně 

počet prvních tříd 
počet dětí 
zapsaných 

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

počet odkladů pro školní rok 
2022/2023 

2 49 10 
10 (o 1 víc než v loňském 

roce) 
Zápis podle Lex 

Ukrajina 
2  1 

Komentář: Ve školním roce 2022/2023 budeme otvírat dvě první třídy 

 
4.2 Výsledky přijímacího řízení  
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 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 
  

5 0 5 0 12 22 
  
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 
14 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  

36  
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu po ročnících 
 
I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

I.A a I.B 27/25 21/21 5/4 0/0 0/0 
II. 20/21 18/19 2/2 0/0 0/0 
III.A a III.B  40/40 31/32 9/8 0/0 0/0 
IV. 20/22 7/11 13/11 0/0 0/0 
V.A a V.B 33/33 15/20 17/12 0/0 0/0 
Celkem 140/141 92/103 46/37 0/0 0/0 
Komentář:  
3 žáci 1. stupně (1., 4., 5. ročník) pobývají dlouhodobě mimo ČR. 4 ukrajinští žáci 1. stupně byli 
hodnoceni na základě doporučení MŠMT a žádostí rodičů kombinací klasifikace známkou a 
slovního hodnocení.  
 
2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A a VI. B 33/32 11/11 21/21 1/0 0/0 
VII. 24/25 9/11 12/13 3/1 0/0 
VIII. 26/27 6/9 20/18 0/0 0/0 
IX.A a IX.B 36/36 12/10 23/26 1/0 0/0 
Celkem 119/120 38/41 76/78 5/1 0/0 
Komentář:  
1 žákyně 7. ročníku nesložila opravnou zkoušku a opakuje ročník 
 
Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 140/141 92/103 46/37 0/0 0/0 
2. stupeň 119/120 38/41 76/78 5/1 0/0 
Celkem 259/261 130/144 122/115 5/1 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 
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I. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I.A 14/11 7/8 - 1/0 - - 1/0 - 
I.B 13/14 5/13 - - - - - - 
II. 20/21 15/13 - 1/0 - - - - 
III.A 21/21 9/4 - 3/6 0/1 - - - 
III.B 19/19 8/8 - 0/0 3/4 1/1 1/0 - 
IV. 20/22 0/5 - 3/2 3/7 0/1 - - 
V.A 16/18 0/6 - 1/3 1/1 - - - 
V.B 17/15 7/5 - 7/6 2/2 1/3 0/3 - 
Celkem 140/141 51/62 - 16/17 9/15 2/5 2/3 - 
 
2. stupeň (1. / 2. pololetí) 

Třída 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI.A 16/15 0/2 0/1 3/1 0/1 0/1 - - 
VI.B 17/17 0/3 1/0 4/3 0/1 0/0 - - 
VII. 24/25 0/5 0/1 3/0 5/0 0/3 - - 
VIII. 26/27 4/10 0/11 3/4 0/2 0/1 - - 
IX.A 19/19 0/4 - 0/1 1/1 1/1 - - 
IX.B 17/17 0/4 0/8 - 1/0 1/0 - - 
Celkem 119/120 4/28 1/21 13/9 7/5 2/6 - - 
 
Celkový přehled: 

 
Počet 
žáků 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 140/141 51/62 0/0 16/17 9/15 2/5 2/3 - 
2. stupeň 119/120 4/28 1/21 13/9 7/5 2/6 0/0 - 

Celkem 259/261 55/90 1/21 29/26 16/20 4/11 2/3 - 

 
Komentář: Důsledky pandemie Covid 19, distanční a hybridní výuky ovlivnily i hodnocení chování 
žáků ve školním roce 2021/2022 
 
 
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 15 485 + 17 960 59,558 + 68,81 157 +2 0,604+0,0076 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích k 30. 9. 2021   
 

 žáci se SVP – se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci 
 se zdravotním postižením (§ 16 odst. 9 ŠZ)    26 žáků 
 s jiným zdravotním znevýhodněním       16 žáků   
 odlišné kulturní a životní podmínky        12 žáků   
 s upravenými výstupy         2 žáci 
 žáci s přiznaným PO s kódem NFN                     12 žáků 

Celkem  33 žáků (někteří žáci mají kombinaci znevýhodnění)    
 

 individuální vzdělávací plány – celkem 9  
1. ročník 0  
2. ročník  0   
3. ročník  2 žáci   
4. ročník  1 žák   
5. ročník  2 žáci   
6. ročník  1 žák   
7. ročník  1 žák 
8. ročník  1 žák 
9. ročník  1 žák 
 

 žáci se zdravotním postižením: 
- mentální postižení  1 žák 
- se závažnými poruchami řeči   3 žáci  
- se závažnými vývojovými poruchami učení  12 žáků  
- se závažnými vývojovými poruchami chování     9 žáků  
- s poruchami autistického spektra    1 žák 
celkem žáci v běžných třídách podle druhu postižení    36 žáků  

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 
 
Hodnocení plánu práce výchovným poradcem za školní rok 2021/2022 
 
I.  OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE  

 
     Profesní orientaci jsme se tento školní rok věnovali v osmém ročníku v předmětu Člověk a svět 
práce. V rámci tohoto předmětu měli žáci možnost navštívit přehlídku středních škol v České 
Třebové, kde získali spoustu zajímavých informací, se kterými mohli potom dále pracovat. Žáci 
devátých ročníku se zúčastnili testování profesní orientace, kterou pro ně každý rok připravuje 
Speciálně pedagogické centrum Šumperk. Součástí tohoto testování je i pohovor s rodiči, kterého se 
většina rodičů osobně zúčastnila.  
Novinkou letos byl projektový den, který se konal ve Středním odborném učilišti opravárenském 
Králíky. Žáci měli možnost vyrobil si pomocí strojů drobné předměty z kovu a vyzkoušeli si udělat 
závit.  
Další exkurzí byla návštěva žáků 8. ročníku na Střední škole gastronomické a technické v Žamberku, 
kde jim byly představeny studijní obory a ukázky z praxí. 
Dlouhodobě se účastníme technohrátek  v SOU Králíky, kde jsme nechyběli ani letos a přidali jsme 
i technohrátky na Střední průmyslové škole v Letohradě. Všechny tyto akce jsou pro žáky velmi 
inspirativní, protože mají možnost vidět, jak probíhá výuka, a to jim velmi usnadní jejich následné 
rozhodování při výběru střední školy.  
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V tomto školním roce jedna žákyně podala přihlášku do oboru s talentovou zkouškou. Dva žáci 
konali přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Přijati byli oba, ale zápisový lístek podala pouze 
jedna žákyně.  
 
 
 
Vycházející žáci  

9. ročník 8. ročník 7. ročník 5. ročník 

36 žáků 0 0 1 žákyně 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Škola Gymnázium SOŠ SOU 

Počet přijatých 6 žáků 17 žáků 14 žáků 
 

II. OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ  

 
Podle individuálně vzdělávacího plánu se vzdělávalo 9 žáků. Individuální vzdělávací plány tvoří 

třídní učitelé za pomoci výchovného poradce a speciálního pedagoga. Zpracování a kontrola IVP 
probíhala dle plánu.  Se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami individuálně pracovala speciální 
pedagožka. Probíhala i logopedická péče, hlavně v přípravné třídě. S pomocí asistenta pedagoga bylo 
vzděláváno 11 žáků ve škole, 1 v přípravné třídě a 1 v mateřské škole.  
 
III. DALŠÍ OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNĚ PORADENSKÉ ČINNOSTI  

 
Informace o činnosti výchovného poradce mohou žáci i jejich zákonní zástupci získat na webových 

stránkách www.cvvoda.cz, kde jsou průběžně aktualizovány. Pro další informace mohou využít 
individuálních konzultací. Informace ke kariérovému poradenství mohou žáci sledovat na nástěnce v 
přízemí školy nebo ve třídě 9. ročníku. Ke konzultacím lze využít i školní informační systém Bakaláři. 
 
 
Vypracovala: Mgr. Iva Vacková – výchovná poradkyně 
  



 

 

 
 
19 
 

Hodnocení plánu práce metodikem prevence za školní rok 2021/2022 
 

 
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 a ustanovení školního řádu. Ve škole funguje školní 
poradenské pracoviště ve složení: ředitel školy nebo jeho zástupkyně, metodička prevence a 
výchovná poradkyně, nově školní speciální pedagožka. Jednání se také účastní, je-li to potřeba tř. 
učitel. Poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Některé případy konzultujeme s pracovníky PPP 
v Ústí nad Orlicí, spolupracujeme také s OSPOD v Králíkách i Policií ČR. 

V jednotlivých ročnících byly ve školním roce 2021/22 realizovány tyto aktivity: 
1.A Začátek 
1.B Začátek 
2. tř Začátek 
3.A Můžeš, nemusíš 
3.B Můžeš, nemusíš 
4. tř Můžeš, nemusíš 
5.A Líbí, nelíbí 
5.B Líbí, nelíbí 

Stonožka 
6.A Začátek 

Krok za krokem 
6.B Začátek 

Krok za krokem 
7. tř. Krok za krokem 
8. tř Do dna 
9.A Romeo, Julie a sex 

  
Nejvíce těchto programů bylo zaměřeno na vzájemné vztahy a spolupráci ve třídách -  Začátek, 

Stonožka, Krok za krokem. Snažili jsme se o takové aktivity, které dětem pomohou nejen ve škole 
vzájemně fungovat, spolupracovat, řešit situace, které mohou nastat v průběhu školního roku. 
Alespoň částečně jsme chtěli nahradit dny, kdy spolu nemohli být všichni ve škole. Další programy 
se pak věnovaly prevenci kouření či požívání alkoholu a jiných návykových látek. 

V naší škole 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). Tento 
systém je založen na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, speciálním 
pedagogem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými i provozními pracovníky školy. Jeho cílem 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. 
  
Další preventivní aktivity, které na naší škole probíhají: 

 Nabídka volnočasových aktivit ve škole 

 Exkurze - třídy, celoškolní 

 Den z IZS 

 Den s vojáky  
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Ve školním roce 2021/22 byly řešeny tyto situace, vztahující se k rizikovému chování žáků: 
- Opakovaně se řešilo chování žáků na autobusových zastávkách 
- Vzájemné napadání sousedů, skupin sourozenců – konflikty se přenášely do školy 
- Nevhodné chování, nadávky 1.třída 
- Krádež hodinek 1.tř 
- Poškozování věcí spolužáka 1.tř 
- Kouření elektronických cigaret ve škole 5.tř. 
- „Šňupání“ rozdrceného lipa (napodobování vdechování nosem – lajna) 
- Kouření marihuany na záchodech – řešeno ve spolupráci s Policií ČR 7.tř. 
- Vnášení zábavné pyrotechniky do školy 5.tř. 
- Vztahy mezi žáky 7.tř. s ohledem na posuzování vzhledu, chování, upozorňování na 

sympatie k odlišné sexuální orientaci  
- Objednávání nebezpečných látek přes internet a jejich konzumace ve škole  (chilli prášek) 

7.tř. 

  
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. V tematických plánech využíváme přehled preventivních témat a jejich rozdělení 
do jednotlivých ročníků.  

  
Pro školní rok 2022/2023 plánujeme preventivní programy se společností ACET, opět máme 

domluvenu spolupráci s PPPUO a podle nabídky a financí můžeme využít také Etické dílny nebo 
spolupráci s Poradnou zdraví v Šumperku. Připravujeme také návštěvu ambasadorů z projektu 
Vzpoura úrazům. 

Nová bude spolupráce se se školní psycholožkou paní. I. Mědílkovou a pravidelné schůzky 
školního poradenského pracoviště. 
  
Vypracovala: Mgr. Lenka Stejskalová – školní metodik prevence 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy ve školním roce 2021/2022 
 

 
Vzdělávací akce, 

téma 
Termín 

Jméno, příjmení 
pedagoga 

Poznámka 

SW Omnneo - 
využití ve výuce  

září - březen 
zapojeni všichni 

pedagogové  
mentoři - vyučující naší 

školy 
DOPLŇUJÍCÍ 

PEDAGOGICKÉ 
STUDIUM 

ZAMĚŘENÉ NA 
PŘÍPRAVU 
UČITELŮ 2. 

STUPNĚ ZŠ A 
SŠ 

září - červen  Mgr. Miroslav Beran 
UNIVERZITA 

PALACKÉHO V 
OLOMOUCI, PdF 

Comdi - 
kariérové 

poradenství 
září - prosinec Mgr. Iva Vacková online 

Práce s osobním 
portfoliem žáka v 

karierovém 
poradenství na 

ZŠ  

14.09.2021 Mgr. Iva Vacková 
CCV Pardubice, 

webinář 

Výchovní 
poradci 

29.09.2021 Mgr. Iva Vacková PPP ÚO 

Seminář pro 
výchovné 
poradce 

13.10.2021 Mgr. Iva Vacková Česká Třebová 

Objevujeme a 
poznáváme s 

Oskarem pro 1., 
2. a 3. ročník 

  

9. a 10. 11. 2021  Mgr. Jaroslav Štych 
akreditovaný webinář 

Nová škola, s.r.o. 
  23. a 24. 11.2022 Mgr. Hana Moravcová 

Třídní učitel jako 
lídr 

14.12.2022 Mgr. Barbora Křístková zrušeno 

On-line setkání 
metodiků 
prevence 

15.12.2021 Mgr. Lenka Stejskalová PPP ÚO 

Lyžařský 
instruktorský 

kurz 
15.-17.12.2021 Mgr. Pavla Osičková CŽV UP Olomouc 

Revize RVP ZV - 
Startovací 

balíček - Základy 
algoritmizace a 
programování, 

2.stupeň 

06.01.2022 Mgr. Miroslav Beran NPI - webinář 
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VEX123_Z 
Robotická sada 

VEX 123 
11. a 18. 1.2022 

Mgr. Magda 
Dvořáčková 

AV media - webinář 

Geometrie 
činnostně v 1. - 

3. ročníku 
11.01.2022 Mgr. Hana Moravcová 

Tvořivá škola, z.s. - 
web. 

VEXGO_Z 
Robotická 

stavebnice VEX 
GO  

12. a 19. 1.2022 Mgr. Roman Nožka AV media - webinář 

Hravá hudební 
výchova 

20.01.2022 Mgr. Hana Moravcová 
Taktik - vydavatelství - 

web. 
On-line setkání 

metodiků 
prevence 

25.01.2022 Mgr. Lenka Stejskalová PPP ÚO 

Hudební výchova 
tvořivě na 1. 

stupni 
28.01.2022 Mgr. Hana Moravcová 

Tvořivá škola, z.s.- 
webinář 

Osvědčené 
postupy, když 
čtení nejde 

01.02.2022 Mgr. Hana Moravcová 
Mühlhauserová H. - 

web. 

Činnostní učení 
na 1.stupni 

07.02.2022 Mgr. Jaroslav Štych 
Tvořivá škola, z.s.- 

webinář 
Informační 
seminář ke 
společnému 
vzdělávání 

14.02.2022 Mgr. Iva Vacková NPI - webinář 

Tvorba 
únikových her  

22.02.2022 Mgr. Iva Vacková 
CCV Pardubice, 

webinář 
Asertivní a 
efektivní 

komunikace s 
rodiči  

22. 02. 2022 - 23. 02. 
2022  

Mgr. Hana Harnychová webinář - Zřetel, s.r.o. 

Pohádka nás 
naučí 

04.03.2022 Mgr. Hana Moravcová 
Mgr. Sylvie Doláková - 

webinář 
KONFERENCE - 

Digitální 
technologie ve 

výuce - praktické 
využití ve školách 

10. A 11.3.2022 
Mgr. Magda 
Dvořáčková 

NPI - online 

REvize RVP ZV - 
Startovací 
balíček - 
Digitální 

technologie pro 
1.stupeň ZŠ 

17.03.2022 
Mgr. Magda 
Dvořáčková 

NPI - webinář 

Revize RVP ZV - 
Informační 

systémy pro 1. st. 
ZŠ 

23.03.2022 
Mgr. Magda 
Dvořáčková 

NPI - webinář 
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Základy 
zdravého pohybu 
ve výuce TV na 

ZŠ 

22.03.2022 Mgr. Hana Moravcová 
Tvořivá škola, z.s.- 

webinář 

Úvod do výuky 
češtiny nově 

příchozích žáků z 
Ukrajiny 

30.03.2022 Mgr. Barbora Křístková 
META - 

inkluzivniskola.cz 

Celostátní 
konference - 

Spokojený učitel. 
Inspirující učitel 

11.05.2022 
Mgr. Magda 
Dvořáčková 

  

Využití slohu a 
čtenářských dílen 

k podpoře 
čtenářské 

gramotnosti 

27.04.2022 
Mgr. Monika Polanská, 
Mgr. Věra Tomášková 

CCV  Pardubice, Ústí 
nad Orlicí 

Využití slohu a 
čtenářských dílen 

k podpoře 
čtenářské 

gramotnosti 

27.04.2022 
Mgr. Monika Polanská, 
Mgr. Věra Tomášková 

CCV  Pardubice, Ústí 
nad Orlicí 

Jak pracovat se 
žákem s 

odlišnými 
kulturními a 

jiným životními 
podmínkami I. a 

II. část 

27.04. a 05.05.2022 
Mgr. Lenka Stejskalová, 
Mgr. Hana Moravcová 

NPI - webinář 

Krajský 
workshop PV - 

Digitální 
kompetence pro 

všechny - 
metodická 

příručka pro PV 
a I. st. ZŠ 

10.05.2022 Mgr. Hana Moravcová NPI - webinář 

Celostátní 
konference - 
Spokojený a 

inspirující učitel 

11.05.2022 
Mgr. Magda 
Dvořáčková 

infra 

Hudební výchova 
tvořivě na 1. 

stupni ZŠ  
17.05.2022 Mgr. Eva Jetmarová 

Tvořivá škola, z.s.- 
webinář 

On-line setkání 
metodiků 
prevence 

  

25.05.2022 Mgr. Lenka Stejskalová PPP ÚO 

Revize RVP ZV - 
Startovací 

23. a 30. 05.2022 Mgr. Lenka Stejskalová NPI - webinář 
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balíček - 
Vzdělávání 

koordinátorů 
změny 

Kybernetická 
bezpečnost a 

prevence 
30.05.2022 Mgr. Lenka Stejskalová NPI - webinář 

Psaní v 1. třídě – 
od čáry k 

psacímu písmu 
06.06.2022 Mgr. Hana Švestková 

Vzdělávací institut pro 
Moravu 

Asertivní a 
efektivní 

komunikace s 
rodiči  

07. a 08. 06. 2022 
Mgr. Lenka Stejskalová, 

Mgr. Hana Švestková 
webinář - Zřetel, s.r.o. 

Celostátní 
setkání 

koordinátorů 
EVVO, Ne 
plýtvání 

potravinami, 
Potravinová 

banka Praha a 
Středočeský kraj, 

Jídlo a 
zemědělství jako 

vztah k půdě 

16. - 17.06.2022 Mgr. Eva Veselá Praha Hostivice 

Konference For 
the Love of 
Teaching 

31.08.2022 
Mgr. Pavla Osičková 

Mgr. Barbora Křístková 
Oxford University Press 

 
V průběhu druhého pololetí jsme realizovali na prvním stupni několik hodin tandemové výuky, 
tandem tvořili vždy dva učitelé (dle vlastního výběru), dále učitel a zástupkyně a do některých hodin 
byla zapojena i speciální pedagožka. 
 
Rovněž našim nepedagogickým pracovníkům umožňujeme a zajišťujeme odborný rozvoj 
prostřednictvím školení a kurzů zaměřených na problematiku bezpečnosti práce, účetnictví, 
stravování či používání úklidových prostředků.  
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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 

9.-10. 9. Den Země  Beran, Obec ČV, PK 

7. 9. - 16.11. Plavecký výcvik 3.A, 4. - Jetmarová, Bílá 

8. – 10.9. Adaptační kurz 
6. A, B– Tomášková, Válek, 
Stejskalová 

10. 9.  Program primární prevence 5. A 

19.9. Den otevřených dveří Beran 

20. - 23.9. Výstava na OÚ v Červené Vodě (historie obce) 4. - 9. ročník 

24. 9.   Taktické cvičení IZS ZŠ, MŠ, PT - Stejskalová, Bílý, IZS 

1. 10.  Zátopkovy štafety 2. stupeň - Opravil 

5. 10. POKOS - prezentace AČR 2. stupeň - Dvořáčková, MO, AČR 

8. - 9. 10. Sběr papíru Válek, Spolek rodičů 

12.10. Školní fórum Školní parlament, Válek 

13.10. Přehlídka středních škol - Česká Třebová 8. třída, Osičková, Vacková 

2.11. Program primární prevence  2. třída, Kopecká 

4.11. Program primární prevence 3.B, Štych 

4.11. Veřejné fórum obce Červená Voda Školní parlament, Válek 

8.11. Testování profesní orientace – SPC Šumperk 10 žáků 9.A, 10 žáků 9. B, Vacková 

10.11. 
Lidská práva - zážitkový workshop z dílny Post 
Bellum 9.A, 9.B 

11.11. Program primární prevence 6. A, Tomášková 

16.11. Informační odpoledne učitelé, rodiče, žáci 

18.11. Představení činnosti školního parlamentu  2. stupeň 

1.12. Projektový den – SOUO Králíky výběr 8. a 9. roč., Nožka 

7.12. Program primární prevence 1.A, Moravcová 

7.12.  Mladý chemik - Pardubice 2 žáci 9.B, Fojtík  

10.12. Program primární prevence 1.B, Stejskalová 

12.-14.1. Lyžařský výcvik 5.A, 8., Osičková, Válek 

19.-21.1. Lyžařský výcvik 5.B, 7., Osičková, Válek 

20.1. Volba povolání - SPC Šumperk Žáci 9.A, 9.B 

15.2. 
Prezentace Školního Parlamentu na Veletrhu úspěchů 
škol s podporou projektu MAP Školní parlament, Válek 

8.3. Okresní kolo chemické olympiády - ZŠ MŠ ČV Fojtík 

10.3. Kočka modroočka - vystoupení žáků 3.B pro rodiče 3. B, Štych 

15.3.  Okresní kolo - olympiáda z AJ 9. B, Křístková 
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17.3. Program primární prevence 7., Křístková 

17.3. Program primární prevence 5.A, Dolečková 

17.3. Závěrečná konference projektu Šíření dobré praxe 
Školy obcí Červená Voda, Králíky, 
Písařov, Štíty, Lichkov 

22.3. Okresní kolo dějepisné olympiády 9.B, Tomášková 

23.3. POKOS - školní kolo branně vědomostní soutěže  

29.3. Okresní kolo olympiády z ČJ 8., Polanská 

   

2.4. Soutěž ve florbalu - Jablonné nad Orlicí 2. stupeň, Válek 

5.4. Vybíjená 4., 5. třídy dívky, Opravil  

11.4. Malá kopaná chlapci 8.,9, Opravil  

12.4. Okresní kolo matematické olympiády Drážná 

12.4. 
Velikonoční hra - vystoupení 5.B pro přípravnou 
třídu, 1., 2., 3. ročník Hartigová 

13.4. Program primární prevence 5.B, 8., Hartigová, Osičková 

13.4. Zápis do 1.ročníku 1. stupeň, vedení školy 

21.4. - 22.4. Dny Země celá ZŠ, Beran 

21.4.  Malá kopaná 6.-7. ročník, Opravil 

21.4. Náhradní termín zápisu do 1. ročníku 1. stupeň, vedení školy 

22.-23.4. Sběř papíru Válek, Spolek rodičů 

25.4. Závěrečná prezentace - Příběhy našich sousedů 8.-9. ročník, Polanská, Beran 

26.4.-28.6. Plavecký výcvik  3.B, 5.A, 5.B 

26.4. Návštěva Obecní knihovny Červená Voda 3.A 

27.4. Informační odpoledne učitelé, rodiče, žáci 

27.4. MC Donald’s Cup 4.-5. třída, Opravil 

27.4. Krajské kolo - olympiády z AJ Křístková 

29.4. Čarodějnické soutěžení 5.B, Hartigová pro 1. stupeň 

5.5. Divadlo Šumperk 3.A, 3.B 

11.5. Projektový den SOUO Králíky Výběr žáků 8. a 9. tříd, Nožka 

13.5. Program primární prevence 3.A, 4., Jetmarová, Bílá 

18.5. Program primární prevence 5.B, 9.A, Hartigová, Harnychová 

19.5. Exkurze - Praha 
tým projektu Příběhy našich 
sousedů, Polanská 

23.5. Exkurze – Praha, parlament 

tým projektu Příběhy našich 
sousedů, školní parlament, Beran, 
Válek 

27.5. Projektový den 5.A 

31.5. SOU Žamberk - prohlídka 8.ročník 

31.5. 
POKOS - okresní kolo branně vědomostní soutěže, 
Sezemice výběr žáků 2.stupně, Válek 

1.-2.6. Den dětí - kino Střelnice Králíky celá ZŠ 
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1.6. Vystoupení žáků ZŠ v Obecní knihovně 3.B, Štych 

3.6. Přespání ve škole 7., Křístková, Stejskalová 

6.6. Projektový den 1.stupeň 

7.6. Projektový den 1.stupeň 

8.6. Projektový den 1.stupeň,  

8.6. Projektový den 7., Válek 

8.6. Technohrátky 8. ročník 

8.-10.6. Bardzo Fajny Festival celá škola, OÚ Červená Voda 

9.6. Projektový den 1. stupeň 

10.6. Recitační a pěvecká soutěž 1. stupeň 

13.6. Dopravní výchova - SOUO Králíky 5.A 

13.6. Projektový den – volba povolání, Svitavy 8. Osičková, Vacková 

14.6. Školní vlastivědné putování - Úsov 4., Bílá 

14.6. 
Školní vlastivědné putování - Letohrad, Muzeum 
řemesel 1.A, 1.B, Moravcová, Stejskalová 

14.6. Ekoláci - Rychnovek Ekoláci, Veselá 

14.6. Technohrátky PSŠ Letohrad 6 žáků 8.ročníku 

15.6. Školní vlastivědné putování - Olomouc 7., Křístková 

15.6. Školní vlastivědné putování - Dolní Morava 9.B, Beran 

15.6. Školní vlastivědné putování - Olomouc 9.A, Harnychová 

16.6. Školní vlastivědné putování - Praha 5.A, Dolečková, Dvořáčková 

16. - 17. 6. 
Školní vlastivědné putování - Deštné v Orlických 
horách 8., Osičková, Polanská, Vacková 

17.6. 
Školní vlastivědné putování - Olomouc, Mladečské 
jeskyně 6.A, 6.B, Tomášková, Válek 

20.6. Školní vlastivědné putování - ZOO Olomouc 
Přípravná třída, 3.B, 5.B, Švestková, 
Hartigová, Štych 

22.6. Tančíme pro radost - vystoupení ZUŠ v Králíkách celá škola 

23.6. Dopravní výchova - SOUO Králíky 5. B, Hartigová 

24.6. Dopravní výchova - SOUO Králíky 5.A, Dolečková 

24.6. 
Vystoupení školního sboru v Domově důchodců sv. 
Zdislavy v Červené Vodě žáci školy, Krátká 

24.6. Školní vlastivědné putování - Hedeč 2., 3.A, Kopecká, Jetmarová 

27.6. Dopravní hřiště - SOUO Králíky 5.B, Hartigová 

27.6. Poslední šance - vystoupení 9.B 9.B, Beran 

27.6. 
Slavnostní zakončení školního roku pro Přípravnou 
třídu 

Přípravná třída, Švestková, 
Hartigová 

29.6. 
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.ročníku na 
OÚ v Červené Vodě 9.A, 9.B 

29.6. Zahradní slavnost 5.A, Dolečková 
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7.2 Účast žáků na sportovních akcích a soutěžích 
 

Datum Název Účast 

1.10. Zátopkovy štafety 2. stupeň – Opravil 

12. - 14.1. Lyžařský výcvikový kurz 5. A a 8. ročník     Válek, Osičková 

19. - 21.1.  Lyžařský výcvikový kurz  5. B a 7. ročník Válek, Osičková 

23. 3. Pokos  5. a 9. ročník 

2. 4. Florbal 2. stupeň 

5. 4. Vybíjená dívky 4. a 5. třída 

11. 4. Malá kopaná Chlapci 8. a 9. třída 

21. 4. Malá kopaná 6. a 7. ročník 
26.4. - 
28.6. Plavecký výcvik 3.B, 5. A, 5. B 

27. 4.  MC Donald´s Cup 4. a 5. třída 

31. 5. Pokos - okresní kolo 2. stupeň 
 

7.3 Účast žáků na olympiádách a soutěžích 
 

Počet Název soutěže kolo umístění 

10 žáků Dějepisná olympiáda školní 2 žáci postup do okresního kola 

3 žáci Soutěž v anglickém jazyce I.A školní 
1 žák postup do okresního kola 

3 žáci Soutěž v anglickém jazyce II.A školní 1 žák postup do okresního kola 

1 žák Soutěž v anglickém jazyce II.A okresní postup do krajského 

1 žák Soutěž v anglickém jazyce II.A krajské 3. místo 

1 žák Soutěž v anglickém jazyce I.A okresní 2. místo 

3 žáci Matematická olympiáda Z6 školní 1 žák postup do okresního kola 

1 žák Matematická olympiáda Z7 školní 1 žák postup do okresního kola 

1 žák Matematická olympiáda Z6 okresní 8. místo 

1 žák Matematická olympiáda Z7 okresní 9. místo 

7 žáků Olympiáda v českém jazyce školní 2 žáci postup do okresního kola 

2 žáci Olympiáda v českém jazyce okresní 
10. a 14. místo 

2 žáci Chemická olympiáda školní 2 žáci postup do okresního kola 

2 žáci  Chemická olympiáda okresní 
6.a 7. místo 

2 žáci Mladý chemik   
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7.4 Školní parlament 
 
Pod vedením pana učitele Mgr. Radima Válka funguje školní parlament při naší škole 7 let. V tomto 
školním roce proběhly v 5. - 9. ročníku na začátku října volby zástupců tříd do školního parlamentu 
a následně tyto aktivity: 
 Druhé Školní diskuzní fórum v Červené Vodě 12.10.2021 
 Veřejné diskuzní fórum za účasti členů ŽP 14.11.2021 
 Prezentace činnosti ŽP v Žamberku 15.2.2022 v rámci závěrečné konference - Veletrhu 

úspěchů škol s podporou projektu MAP II.  
 Žákovský parlament v Praze 23.5.2022 
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7.5 Enviromentální výchova 
 

EVVO V ZŠ ČERVENÁ VODA 2021/2022 

  
I. ČTVRTLETÍ 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKU EKOLOGICKÉHO PRAKTIKA 
V první zářijové úterní odpoledne se sešli žáci Ekologického praktika po téměř roční pauze na první 
pracovní schůzce v novém školním roce Pracovní tým ve složení pět osmáků, dva sedmáci a dva 
šesťáci plánoval aktivity EVVO na podzimní období. Pravidelné schůzky týmu jsou každé úterý od 
15. hodin. 
  

DNY ZEMĚ 2021 VE ŠKOLE 
Zdravá obec Červená Voda s podporou MAS Orlicko realizovala ve škole ve dnech 9. a 10. září 2021 
environmentální projekt „Dny Země 2021“. Ve spolupráci s odborníky z AOPK a majitelem dravců 
probíhaly během dvou dnů aktivity na školní zahradě i v širším okolí školy. Mladší žáci kreslili 
motivy ptáků a rostlin na dřevo, ze kterého pak jejich starší spolužáci stloukali ptačí budky. Všichni 
se zúčastnili komentované prohlídky dravců. Starší žáci zasadili na zahradě dvě řady keřů a s průvodci 
se vydali směrem ke Křížové hoře zkoumat život v mokřadech. Díky dotaci PK bude také v rámci 
projektu pořízena kamera na čapí hnízdo. 

 
         
  

ZAHÁJENÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
  

Na základě poptávky občanů a rodičů žáků ZŠ Červená Voda zahájili Ekoláci podzimní zpětný odběr 
elektrospotřebičů. Vybírací dny jsou od 14. září do 19. října 2021 vždy v úterý a ve čtvrtek v prostoru 
zahradní učebny na školní zahradě.  
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BYLINKY A JEJICH VYUŽITÍ 
  

Žáci 7. třídy využili podzimní příznivé počasí a vydali se na školní zahradu zjistit, které bylinky 
rostou na bylinkové spirále ve školní zahradě. V učebně informatiky následně každý žák vyhledal 
na internetu a zpracoval informace o své bylince (jaké má léčivé účinky, která část rostliny se využívá 
k léčebným procesům a jakým způsobem ji můžeme využít v kuchyni při přípravě jídel a nápojů.  
  

    
  
  

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST 
  

23. září pořádal Český svaz ochránců přírody 49. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list. 
Za příznivého podzimního počasí se 11 soutěžních týmů, mezi nimiž byli i Ekoláci, sešlo v areálu 
Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. Na lesní stezce dlouhé 5 km řešili žáci různé úkoly z oblasti 
ekologie, poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Letos se celostátní kolo soutěže nekonalo, zřejmě 
proto se do krajského kola přihlásilo méně týmů než obvykle. Přesto si všichni soutěžící na závěr 
odnesli pěkné odměny. Během dne si Ekoláci prošli také areál záchranné stanice se zvířaty. 
  

 
         
  

RECYKLOVANÁ ŠIPKOVANÁ 
  

Recyklovaná šipkovaná je název prvního úkolu Recyklohraní, jehož realizace se letošní tým Ekoláků 
dobře zhostil. Podle zadání připravili křížovku s tajenkou z oblasti zpětného odběru elektrospotřebičů 
 a recyklace. Otázky z legendy křížovky nebylo jednoduché vymyslet, protože jsou určeny 
nejmladším žákům naší školy. Ekoláci je vybírali tak, aby většina dětí byla maximálně úspěšná.  
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 POSTAVIČKY A OBRÁZKY S PLODY PODZIMNÍ PŘÍRODY 
  

Velmi zdařilé postavičky panáčků a zvířátek si můžeme prohlédnout na chodbě prvního stupně před 
učebnami 1. A a 4. třídy. Žáčci si do školy přinesli přírodní materiály, které nasbírali v podzimní 
přírodě a vdechli jim nový život v podobě postaviček a zvířátek. K výtvarnému konání se přidali i 
žáci 3. A, kteří vytvořili krásné obrázky s využitím barevného listí stromů. 
  

     
    
  
K výtvarnému tvoření se přidali i žáci 3. A, kteří vytvořili krásné obrázky s využitím barevného listí 
stromů. Svými výkresy si vyzdobili stěny kmenové třídy. 
 

  
   
  

RECYKLOVANÁ ŠIPKOVANÁ V DRUŽINĚ 
  

První říjnové úterý bylo poslední příležitostí k uspořádání připravené hry pro žáky školní družiny. 
Ekoláci připravili na trávníku před budovou školy pomocí šipek trasu hry, po které se vydaly dvojice 
nejmladších žáků. Jejich úkolem bylo na každém ze sedmi stanovišť odpovědět na otázku z oblasti 
recyklování odpadů. Odpovědi za ně zapisovali do doplňovačky Ekoláci, kteří tuto hru připravili. 
Všichni soutěžící na konci objevili ukrytou tajenku a jako malý dárek si odnesli domů obrázek fauny 
z naší přírody. 
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PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
  

Po roční odmlce proběhl na naší škole sběr starého papíru. Ve dvou říjnových dnech se podařilo 
žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy ve spolupráci se Spolkem rodičů a dětí při ZŠ a MŠ 
Červená Voda shromáždit celkem 7 990 kg papíru a lepenky. K tomuto množství přispěli kromě žáků 
ZŠ i tři žáci z mateřských škol. Poděkování náleží zejména oběma školníkům a žákům nejvyšších 
tříd, kteří se na výběru a následně odvozu starého papíru podíleli. Výsledné pořadí školní soutěže tříd 
určil počet kg odevzdaného papíru na žáka třídy. 

 
  

SOUTĚŽ KE DNI STROMŮ A SVĚTOVÉMU DNI ZVÍŘAT 
  

Krajský koordinátor EVVO Pardubického kraje vyhlásil soutěž „Máme rádi zvířata a stromy“ 
k oslavě Světového dne zvířat a Dne stromů 2021 ke dni 4. 10. 2021. Každoročně si chovatelé 
i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek 
sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Pro žáky 2. stupně ZŠ znělo zadání takto: Vymyslete 
a pošlete nám za celou třídu jednu bajku. Stačí stručná (A4), ale při dodržení charakteristiky bajky. 
V čem bajka přinese ponaučení, necháváme na vaší kreativitě, jen by to mělo být alespoň částečně 
relevantní k daným svátkům. Do soutěže se z naší zapojili žáci obou šestých tříd. Odeslány jsou 
bajky Ivy Mackové a Luboše Wotawy. Oběma držme palce, aby měli štěstí při závěrečném slosování 
o ceny.   
  

   
PRÁCE S PŘÍRODNINAMI VE DRUHÉ TŘÍDĚ 

  
Vybrané barvy a tvary krásného listí využili žáci II. třídy k tvoření při pracovních činnostech. 
Nejenom listí, ale i plody některých stromů jsou vhodné k vytváření. Nažky z javoru byly skvělý 
materiál! Stačilo nalepit a ježek byl na světě! Všem se výrobky moc povedly. 
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PODZIMNÍ VYCHÁZKA KE KRMELCI 
  

Také letos se žáci II. třídy vydali do nedalekého lesíka ke krmelci, aby doplnili zásoby na zimu pro 
lesní zvířata. Všichni měli batůžky plné dobrot, které přidali do krmelce. Samozřejmě nechybělo ani 
oblíbené stavění domečků pro lesní skřítky z přírodnin, které děti nasbíraly v lese. 

 
  
         
II. ČTVRTLETÍ 

VODNÍ STOPA 
  
Ve druhém úkolu Recyklohraní se Ekoláci zabývali vodní stopou. Dozvěděli se, že vodní stopa neboli 
také virtuální voda je množství vody, které je zapotřebí k produkci zboží či služeb. V České republice 
spotřebuje jeden obyvatel za den v průměru 4 500 litrů virtuální vody, což je 50krát více, než kolik 
vody přímo využijeme v domácnostech. Nejlépe lze princip virtuální vody pochopit na příkladech 
jednotlivých produktů a služeb. V pracovním listě se žáci pustili do počítání vodní stopy jednotlivce.  

  
  
  

VÝHERCE SOUTĚŽE KE SVĚTOVÉMU DNI ZVÍŘAT JE ZE ZŠ ČERVENÁ VODA 
  
Ke Světovému dni zvířat vyhlásil krajský koordinátor EVVO soutěž mimo jiné i žáky základních 
škol. Bajku s ponaučením za naši školu napsali a odeslali dva žáci šestého ročníku, Luboš Wotawa 
a Iva Macková, která se stala výhercem soutěže. Za svoji práci získala drobnou odměnu v podobě 
semenáčku, škola pak dva dárkové poukazy do internetového obchodu s knihami. Za ně byly pořízeny 
drobné hry, které budou využity jako odměna pro žáky v ekologických projektech. 
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PODZIMNÍ SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ UKONČEN 
  

Na konci listopadu ukončili Ekoláci služby na zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Během dvou podzimních měsíců odevzdali především žáci prvního stupně 920 kg spotřebičů 
k recyklaci. Toto množství, které z naší školy odvezli, se vešlo do 16-ti bagů od Elektrowinu. V plánu 
Ekoláků je, aby březnu zpětný odběr pokračoval.  
 

  
  
  

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL 
  

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu s neziskovou společností Remobil vyhlásila sběrovou 
kampaň se soutěží Starý mobil pro Remobil. Soutěž probíhá od 15. 12. 2021 do konce ledna 2022. 
Do této soutěže se zapojila i naše škola. Sběr starých mobilů zajišťují opět Ekoláci. Dobrou motivací 
pro účastníky soutěže je, že dvě školy z celé ČR, které vyberou nejvíce mobilních telefonů v přepočtu 
na žáka školy, mohou vyhrát pro třídní kolektiv návštěvu science centra, včetně dopravy.  
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PARDUBICKÉHO KRAJE 
  

Do dvanáctého ročníku výtvarné soutěže na téma Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje se v 
naší škole zapojilo pět žáků 4. ročníku a osm žáků 3. B. Uzávěrka soutěže byla z konce listopadu 
posunuta  
na polovinu ledna, takže z naší školy byly před vánočními svátky zaslány práce všech třinácti malých 
výtvarníků. Stačí si teď jen přát, aby se mezi nimi našel aspoň jeden výherce.  

  
            
                                    

 ÚSPĚŠNÝ SBĚR STARÝ MOBIL PRO REMOBIL 
V průběhu čtyř lednových týdnů mohli žáci naší školy odevzdávat staré mobily do sběrového boxu, 
který vyrobili za tímto účelem Ekoláci. Služby na sběr si mezi sebou rozdělili žáci Ekologického 
praktika a každé ráno tuto službu vykonávali pro všechny příchozí do školní budovy, vždy před 
vyučováním. Za tuto dobu se podařilo vybrat 204 kusů mobilů, které jsou určeny k recyklaci, kterou 
zajišťuje Remobil z.s.  
         

 
  

VYHODNOCENÍ PODZIMNÍHO SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Žáci a jejich rodiče, kteří se na podzim podíleli na úspěšném zpětném odběru elektrozařízení, se 
dočkali výsledků školní soutěže. Pořadí všech sběračů za podzimní sběr je zveřejněno ve vstupní 
chodbě školy. Do sběru přispělo celkem 30 žáků školy a odevzdali celkem 1 167 ks elektrozařízení. 
Tři nejaktivnější a stálí sběrači jsou dívky z pátého ročníku: Korálková Zuzana, Rašková Eliška 
a Gottwaldová Alice.  
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LOVCI A SBĚRAČI 
V lednových schůzkách ekologického praktika se Ekoláci pustili do řešení úkolů badatelského listu 
Lovci a sběrači. K jeho řešení bylo nutné znát množství odevzdaných mobilů. Protože sběr ještě 
probíhal, počítali Ekoláci s průběžným počtem 180 ks mobilů. Cílem úkolu bylo seznámit se 
s principy materiálové a energetické náročnosti výroby mobilů. Žáci zjišťovali, jaké celkové 
množství materiálů (tzv. ekologický batoh) muselo být využito na výrobu mobilů, které jsme ve škole 
vybrali do sběrné nádoby. Pak převedli množství využitých materiálů na „bizony a mamuty“ 
a nakonec spočítali, kolik energie muselo být spotřebováno na výrobu vybraných mobilů. 
 

      
     
             

VČELAŘÍCI 
  

V rámci Včelařského praktika zpracovávali žáci včelí produkty - odlévali svíčky. Potřebné vybavení 
zajistilo SRPDŠ. Kromě odlévaných svíček vyrábí žáci rámky do úlů, sledují dění v úle 
na elektronických vahách a pozorují škůdce včel pomocí mikroskopu. Odborná videa a práci 
s knihami střídají kvízy a drobné hry, například pexeso. 

 
    

 
III. ČTVRTLETÍ 
 

SEMÍNKA DO ŠKOL A SEMÍNKOVNA 
  
Žáci naší školy se zapojili do projektu Staré odrůdy do škol spolku Gengel. Pomáhají se záchranou 
těchto plodin: hrách ‚Libochovický‘, fazol „Rychlovarka“, salát ‚Stupický kamenáč‘, rajče „Od 
dědečka z Pelhřimova“, mák „Červený veľký“. K semínkům dostali knihu Pěstujeme si vlastní 
semínka, Slovníček domácího semenáře a Obrazové mapy odrůd, které jsou vhodné k vyvěšení. 
Žáci se budou o plodiny starat v rámci pěstitelských prací společně se Semínkovnou, což je zásobník 
na semínka místních pěstitelů, kteří si je mohou vzájemně bezplatně vyměňovat. Zásobník bude 
umístěn v některém z místních obchodů.  
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ZÁVODY NARUBY 
  

V Ekologickém praktiku jsme bádali nad otázkou, zda je lepší než odpad recyklovat, vůbec ho 
nevytvářet. V naší diskuzi nám pomohly podklady k dalšímu úkolu Recyklohraní, Závody naruby. 
Prostřednictvím hry jsme pracovali s informacemi o šetrném využívání baterií a elektra. Pravidla hry 
jsou sestavena tak, abychom spotřebiče i baterie využívali smysluplně, zbytečně s nimi neplýtvali, 
a až jednou dosáhnou koncesvé životnosti, bude pro ně recyklace zaslouženou odměnou za jejich 
dlouhou službu.  
Deskovou hru Ekoláci nejprve doplnili o vlastní kartičky s otázkami a odpověďmi. Poté vytiskli 
a zalaminovali herní plán i kartičky. Hru si samozřejmě ověřili rozehráním ve dvou skupinách. 
Během hry střídavě postupovali po herních polích. Pokyny na kartičkách a odpovědi na otázky 
týkající se recyklace a šetrné spotřeby baterií a spotřebičů je posouvali po políčkách vpřed nebo vzad. 
Vyhrál ten hráč, který do cíle dorazil poslední. Tedy ten, který udržel svou baterii či spotřebič nejdéle 
ve hře. Proto se také hra jmenuje „Závody naruby“. 
  

 
  
  
   

VERMIKOMPOSTÉR - ŽÍŽALOVIŠTĚ 
  

Žížaloviště bylo na začátku jara pořízeno díky dotaci Pardubického kraje a umístěno v budově naší 
školy. Vermikompostér je jednoduché zařízení, které bylo v březnu osazeno kalifornskými žížalami, 
které se živí odkrojky a zbytky ovoce a zeleniny. Produkty vermikompostování je voňavý kompost 
a přírodní superhnojivo zvané žížalí čaj. Tyto produkty budeme využívat ve skleníku na školní 
zahradě. Pečovat o žížaliště budou žáci 2. stupně v rámci výuky pěstitelství. 
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SOUTĚŽ „LÍPA NAŠIMA OČIMA“. 
  

V únoru letošního roku se několik dětí z naší základní školy zúčastnilo výtvarné soutěže „Lípa našima 
očima“. Tuto doprovodnou soutěž vyhlásila ZŠ a MŠ Telecí ve spolupráci s Pardubickým krajem 
k příležitosti účasti Zpívající lípy v anketě Evropský strom roku 2022. Zpívající nebo také Lukásova 
lípa z obce Telecí již loni zvítězila v národním kole soutěže Strom roku 2021. V této doprovodné 
výtvarné soutěži, v kategorii mladších žáků, se na krásném prvním místě umístila Karolína 
Schmiedová z V.A se svojí Kytarovou lípou. Káje moc gratulujeme, a i všem ostatním dětem 
děkujeme za účast v této soutěži. 

 
  

ŽÁCI V. B SI VYZKOUŠELI ZÁVODY NARUBY 
  

Také žáci V. B si zahráli hru s enviromentálním tématem o šetrném nakládání s elektrospotřebiči 
a bateriemi. Ke hře využili připravené herní plány a kartičky s otázkami, které pro ně připravili 
Ekoláci. K zahájení hry bylo jen třeba přinést hrací kostky a figurky, se kterými se hraje Člověče, 
nezlob se. Hra se žákům líbila a zvládli ji během hodiny zahrát třikrát.   
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PROJEKT PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
 

Čtyři skupiny žáků 8. a 9. ročníku se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje 
společnost Post Bellum. Cílem tohoto projektu je zachytit pro další generace život našich předků. 
Každá skupina pak zamířila k jednomu vybranému pamětníkovi, žijícímu v obci, s kterým vedla 
rozhovor o jeho životě. Celé setkání si žáci natáčeli, aby ho mohli při následné práci zpracovat do tří 
minut audio výstupu nebo do pětiminutového videa. Svůj výtvor doplnili fotkami z archivu 
pamětníků. Na závěr celého projektu vystoupí žáci na společném odpoledni 25. 4. 2022 na Střelnici 
v Králíkách, kde budou svou práci prezentovat před veřejností a ostatními týmy. 
  

  
  

  
JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

  
Jarní sběr vysloužilého elektrozařízení probíhal na jaře tentokrát nezvykle brzy, a to v měsíci březnu. 
Sběrové dny, kdy byla zajištěna služba na sběr, zkrátily navíc dny jarních prázdnin. Proto se v jarním 
termínu do sběru zapojilo méně žáků než obvykle. Zaměstnanci školy a 19 žáků odevzdali k recyklaci 
288 ks elektrozařízení a naplnili tak celkem 6 bagů. Práci s výběrem a přípravou k odvozu odvedli 
opět Ekoláci. 
 

 
          
  
  
IV. ČTVRTLETÍ 

  
DNY ZEMĚ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

  
Dne 21. a 22. dubna proběhl na školní zahradě program u příležitosti Dne Země. Program zaměřený 
na zdravou zahradu, ochranu přírody, lokální ptactvo a obojživelníky, přežití v divočině i zdravý 
pohyb připravila Obec Červená Voda ve spolupráci se školou.  Na realizaci se podíleli také odborníci 
z Agentury ochrany přírody ČR, Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Gengel o.p.s. (uchování starých, 
krajových, rodinných a podobných odrůd rostlin) i představitel tzv. umění přežití v divočině ze 
společnosti Bushcraftze Šumperka. Během dvou jarních dnů se na jednotlivých stanovištích 
vystřídaly všechny třídy od prvního ročníku až po devátý. Žáci V B si navíc na založili kompost do 
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dvou třílitrových lahví, které umístili ve třídě k pozorování. Jednotlivé třídy prvního stupně také 
během programu osázeli vyvýšené záhony salátem a vyseli semínka zeleniny a květin. 

         
             
  

SBĚR PAPÍRU 
  

Po dva dubnové dny, pátek 22. 4. a sobotu 23. 4. 2022, přiváželi žáci (66 dětí) se svými rodiči starý 
papír. K nim se přidali také zaměstnanci školy a za dva sběrové dny se podařilo odevzdat k recyklaci 
sběrový papír o celkové hmotnosti 3 500 kg. Nejpilnější byli žáci 3. A, 13 žáků z celkového počtu 21 
přineslo dohromady 543 kg starého papíru. Do sběru se zapojili i dva žáčci z MŠ I. Práci s přebíráním 
sběru, jeho vážením a ukládáním odvedli oba školníci ve spolupráci s panem učitelem Válkem. 

 

     
                    

  
UKLIĎME ČERVENOU VODU 2022 

V sobotu 23. dubna se skupina dobrovolníků v počtu 106 vydala po celé Červené Vodě, aby po zimě 
uklidili odpadky, které zůstaly ležet v příkopech či kolem chodníků v obci.  Většinu dobrovolníků 
tvořili žáci naší školy se svými rodiči. K úklidu se shromáždili na dvanácti stanovištích a odtud se 
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vydali na určené trasy. Všem dobrovolníkům patří poděkování a zejména také panu Zdeňkovi 
Brůnovi, který celou akci organizačně zajistil.  

  
                   
                                                      

  
VELKÁ KOMPOSTOVÁ VÝZVA PRO EKOLÁKY 

  
Pátým úkolem Recyklohraní se stalo téma Kompost. Ekoláci shlédli dvě instruktážní videa ke 
kompostování, v nichž se dozvěděli, proč je správné třídit bioodpad, jak se to dělá, co je to 
kompostování, jak funguje kompostér a co do něj patří a co ne. Diskutovali o tom, jak velké množství 
bioodpadu doma i ve škole vyprodukujeme, proč není správné, aby končil na skládkách, a zamýšleli 
se nad výhodami kompostování. Zajímali se rovněž, jak funguje vermikompostér, který na jaře byl 
instalován ve škole. Pro svoje spolužáky vytvořili doplňovačku s tajenkou na téma kompostování. 
 
  

                               
         

KOMPOSTOVÁNÍ – TO JE HRANÍ PRO 3. B 
  

Naši žáci ze 3. B se také připojili ke kompostové výzvě. Ve třídě si do velké sklenice založili společně 
kompost a umístili do rohu třídy, aby jeho postupný vznik mohli pozorovat. Společně si také povídali 
o tom, proč je kompost potřebný, které odpady do kompostu patří a které do něj nepatří. Vyplnili si 
ve skupinkách pracovní list a nakreslili obrázky.  
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KOMPOST JEŠTĚ JEDNOU V 5. B 
  
Při oslavách Dne Země ve čtvrtek 21. dubna na školní zahradě se žáci 5. B pustili do založení 
kompostu, stejně jako třeťáci do skleněných lahví. Při jeho zakládání si vysvětlovali, jak se kompost 
v domácích podmínkách zakládá a také, jak je třeba se o něj starat, aby prospíval. Svoje sklenice 
s kompostem uložili v atriu, kde mohou tvorbu kompostu do konce školního roku pozorovat.  

 
              

  
CELOROČNÍ HRA S RECYKLOHRANÍM 

  
Ve školním roce 2021/2022 se Ekoláci zapojili do historicky první celoroční hry s Recyklohraním. 
Od září 2021 postupně sbírali body – jak za sběr, tak za aktivitu v osvětě. Celkový bodový zisk pro 
náš tým byl nakonec 6 650 bodů, a to znamená v celorepublikovém žebříčku 6. místo a v krajském 
pořadí 2. místo z celkového počtu 1 668 soutěžících škol společně s odměnou pro školu ve výši 
7500 Kč.  



 

 

 
 
44 
 

                                      
           

EKOLÁCI NA EXKURZI V DRA RYCHNOVEK 
  

Exkurze v DRA Rychnovek se uskutečnila v úterý 14. 6. 2022 díky finanční podpoře Projektu 
Recyklohraní. Ekoláci se společně vydali na exkurzi do Dopravně realizačního areálu Rychnovek, 
firmy Marius Pedersen a.s., Zde jsme prošli s průvodcem provozem třídící linky na plasty a seznámili 
se s prací kolem odpadových plastů od jejich dovozu, přes třídění, lisování do balíků podle druhů až 
po nakládku a odvoz ke zpracovatelům. �Po přejezdu do Častolovic jsme�prošli zámeckým parkem 
do mini zoo a celý program zakončili nákupem vybavení do cvičné kuchyně a odměn žákům 
v Kauflandu v Rychnově nad Kněžnou.  
            

  
 

ODMĚNA ŠKOLE I EKOLÁKŮM OD RECYKLOHRANÍ 
 

O finanční odměnu od Recyklohraní za úspěšné 6. místo v celostátní celoroční hře se podělil tým 
šesti Ekoláků společně se školou. Do cvičné kuchyňky jsme zakoupili potřebné kuchyňské vybavení. 
Ekoláci si v Kauflandu vybrali svoji odměnu v podobě nákupu např. školních potřeb, sluchátek či 
sladkostí. 
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ŠUP DO SBĚRNÉHO DVORA 
Konec školního roku si žáci 4. třídy zpestřili hrou, která tematicky navazuje na naše celoroční sběrové 
aktivity, zejména na zpětný odběr elektrospotřebičů. Hra s názvem „ŠUP DO SBĚRNÉHO DVORA“ 
zábavnou formou připomíná hráčům zásadu, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnic a na 
černé skládky či by neměly skončit v domácí dílně a být neodborně demontovány. 
   

 
   
  
ODMĚNY ZA CELOROČNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
Skupina pětadvaceti žáků napříč všemi ročníky se sešla dva dny před koncem školního roku ve 
sborovně k vyhodnocení celoročního sběru elektrospotřebičů a předání odměn nejaktivnějším žákům. 
Žáci se svými rodiči a zaměstnanci školy vybrali a odevzdali k recyklaci celkem 1 504 kusů 
vysloužilých elektrozařízení.  
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ENVIROMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
  

V průběhu školního roku 2021/2022 odevzdali žáci a zaměstnanci školy k recyklaci: 
11 490 kg starého papíru  
1 080 kg elektrospotřebičů 
140 kg baterií 
198 ks mobilních telefonů 

  
Zprávu EVVO 2021/2022 sestavila Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO  
V Červené Vodě dne 2.9. 2022 
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8. Průběh adaptace a výuky žáků z Ukrajiny 
 
V souvislosti s událostmi na Ukrajině přišlo i do naší školy několik ukrajinských dětí a žáků. Týkalo 
se MŠ II a III, přípravné třídy, 2. třídy, 4. třídy, 5.A, 6.A a 8. třídy. V mateřských školách se děti 
vzhledem k charakteru činnosti adaptovaly bez výraznějších potíží.  
V ZŠ probíhala od 23.3. do 19.4. převážná část výuky žáků z Ukrajiny v adaptační třídě. 
Zaměření na adaptaci v prostředí naší školy, jazykovou přípravu, individuálně docházeli žáci i do 
určených tříd, nejprve především na předměty s výchovným zaměřením, postupně i na M, AJ.  
K sestavení rozvrhů a organizaci adaptace žáků bylo přistupováno individuálně. 
V adaptační třídě s žáky pracovala vychovatelka, paní asistentka, dvě vyučující, které byly zároveň 
adaptačními koordinátorkami (NPI) – připravovaly témata, podílely se na přípravě materiálů k práci 
s žáky. Dalším členem týmu byla pracovnice Obecního úřadu ČV, která pochází z Ukrajiny 
a pomáhala s komunikací dětem, vyučujícím rodičům. Docházela do skupinky 1x týdně. 
Pro jednoho ze dvou žáků přípravné třídy byl nastaven adaptační program ve spolupráci s vedením 
a spec. pedagogem – spojený s přítomností jednoho z rodičů, která je postupně omezována. Žák ani 
na Ukrajině nikdy nenavštěvoval žádné zařízení. Bylo pro něj nové nejen prostředí, pravidla apod. 
První dva týdny byl se Sašou v přípravné třídě jeden z rodičů, od 19.4. rodič odchází před vycházkou, 
po obědě si Sašu vyzvedává, postupně byl většinu času v kolektivu Saša již sám. Ve čtvrtek 21.4. 
proběhla konzultace, vyšetření PPP. Saša je předškolák, rozhodli jsme se tedy pro doporučení 
k odkladu školní docházky a pokračování vzdělávání v přípravné třídě. Další předškoláci z Ukrajiny 
(jeden z přípravné třídy a další z MŠ) se dostavili k zápisu v termínu od 1.6.2022. 
Na základě vyhodnocení průběhu adaptace pedagogická rada rozhodla o začlenění žáků z Ukrajiny 
do kmenových tříd již dle úplného rozvrhu třídy. Žáci jsou zařazeni podle úrovně proběhlé adaptace, 
jazykových a ostatních dovedností do tříd, dle věku, případně o ročník níž. 
Žák Dmytro M., který kromě adaptační třídy spolu s Denisem S. a Ivanem M. (všichni tři na Ukrajině 
v 5. ročníku) chodil do výuky některých předmětů do 4. třídy, projevil větší jazykové a matematické 
dovednosti než jeho vrstevníci, bylo tedy rozhodnuto o jeho zařazení do 5. třídy, nejprve na AJ 
(od 6.4.), po Velikonocích v celém rozsahu. 
Žákyně Vlada M.je zařazena (stejně jako na Ukrajině) do 2.třídy, kromě adaptační třídy zde 
navštěvovala matematiku, výchovné předměty, některé hodiny prvouky. Od Velikonoc je částečně 
ve druhé třídě a na jazykovou přípravu (rozvoj komunikace 8 h za týden) je zařazena do přípravné 
třídy. 
Oksana Ch. je zařazena o rok níž než na Ukrajině, v počátku také navštěvovala adaptační třídu 
a na některé předměty se zapojovala do výuky v 6.A, nyní už v celém rozsahu v 6.A 
Nazarii K. je stejně jako na Ukrajině zařazen do 8. třídy. Je komunikativní, aktivní.  
  
Pro výuku mají učitelé možnost využít i notebooky pro podporu výkladu nové látky, využití 
překladače, výukových portálů a interaktivních cvičení pro rozvoj komunikačních dovedností a slovní 
zásoby žáků. 
  
Vyučujícím byly poskytnuty tyto zdroje: přímá podpora portálu edu.cz, informace a metodické 
materiály ke vzdělávání dětí z Ukrajiny. Metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina ve školství. 
Informace pro školská poradenská zařízení k poskytování služeb žákům z Ukrajiny. Přehled 
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vzdělávacího systému na Ukrajině v porovnání s českým systémem. Informace k probíhající distanční 
výuce. 
Dále web – inkluzivniskola.cz, skolasnadhledem.cz apod. Inspirace v Teams - tým Učitelé, 
probíhá sdílení zkušeností a poznatků, podpora vedení školy, adaptačních koordinátorek. 
Ve 4.čtvrtletí byla výuka ukrajinských žáků organizována podle par.3 zákona Lex Ukrajina. 
Obsah vzdělávání ve vyučovacích předmětech s převahou praktického a výchovného zaměření nebyl 
nijak výrazně upravován, vyučující uplatnili individuální přístup, metodu CLIL, práci ve dvojicích 
apod. V předmětech s převahou teoretického zaměření učitelé individuálně upravili a zaměřili 
vzdělávací obsah především na rozvoj slovní zásoby a klíčových kompetencí ukrajinských žáků, 
seznámení s pojmy vztahujícími se k probíraným tématům, algoritmy a ustálené postupy řešení 
výpočtů, konstrukčních úloh apod. 
  
Vedení školy využilo kromě jiného dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ.  
Na vysvědčení bylo u žáků z Ukrajiny dle zákona Lex Ukrajina kombinováno hodnocení klasifikací 
(předměty s výchovným zaměřením) se slovním hodnocením (na základě žádosti rodičů). 

 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 ve škole probíhala inspekční činnost dvakrát poprvé dne 3.11.2021. 
Šlo o inspekci na základě stížnosti zákonného zástupce (matky) žákyně 5. ročníku. Ve třech ze čtyř 
bodů byla Českou školní inspekcí stížnost shledána nedůvodnou v jednom bodě jako neprokazatelná.  

V souvislosti se situací na Ukrajině a příchodem ukrajinských žáků do našich škol proběhla 
inspekční činnost ještě 22.4.2022. Inspekce byla zaměřena na metodickou pomoc a podporu 
začleňování a vzdělávání ukrajinských žáků a udržitelné vzdělávání smíšených kolektivů s cílem 
pomoci v případě potřeby přímo na místě. Výsledky šetření sloužily jako podklad pro souhrnnou 
zprávu ČŠI. 

V měsíci květnu proběhlo na naší škole výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 
5. ročníku základních škol v systému InspIS SET (online). Žáci 5. A a 5. B v průběhu tří dnů zapojili 
do certifikovaného testování zaměřeného na M, ČJ a dovednosti usnadňující učení. Výsledky šetření 
sloužily rovněž jako podklad pro souhrnnou zprávu ČŠI. 
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10. Rozbor úrazovosti za školní rok 2021/2022 
 
Do Knihy úrazů žáků ZŠ (1. a 2. část) bylo za toto období zaevidováno celkem 44 úrazů, v Knize 
úrazů zaměstnanců celkem 2 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 3 2 0 1 1 x 13 150 Kč (500 spoluúčast) 
Říjen 1 4 0 0 0 
Listopad 3 1/1 0 0 0 
Prosinec 0 4 0 2 1x 1 250 Kč (500 spoluúčast) 
Leden 3 4 0 2 1 x 8 750 Kč 

1 x 12 500 Kč  
(500 spoluúčast) 

Únor 2 1 0 0 0 
Březen 2 4 1 1 1x 1 250 Kč (500 spoluúčast) 
Duben 1 2 1 1 1 x 5 000 Kč (500 spoluúčast) + 1 x 2 500 

Kč (500 spoluúčast) 
Květen 1 2 1 2 1 x 7 500 Kč (500 spoluúčast) + 1 x 5 000 

Kč (500 spoluúčast)  
Červen 1 3/1 0 2/1 2/1 v řešení 
Červenec 0 0 0 0 0 
Srpen 0 0 0 0 0 

 
Celkem 
 

17 27/2 3 11/1 2 v řešení / 1 + jedna v řešení 
44/2 14/2 36 900 Kč plnění za 9 pojistných událostí 

žáků, v řešení 2 pojistné události žáků a 1 
pojistná událost zaměstnankyně ŠJ. 

  
Další údaje o úrazech 

Místo úrazu, činnost Počet 
žáci/zaměstnanci 

Přestávka 6 
Hodina TV 31 
Plavání 0 
Lyžařský výcvik 1 
MŠ 0 
Ostatní vyuč. hodiny 1 
Přesuny 0 
ŠD 3 
Kuchyň 0/2 (1x MŠ, 1x ŠJ) 
Sportovní soutěže  0 
Školní zahrada 0 
Jiné 2 
Celkem 44/2 

Vypracovala: Mgr. Magda Dvořáčková 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

Výnosy celkem 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

46 269 687 Kč 421 452 Kč 

Dotace na neinvestiční výdaje - Kraj 35 213 296 Kč   

Příspěvek na provoz - Obec 5 400 000 Kč   

Potravinová pomoc – obědy dětem 61 502 Kč   

Šablony II „Zvyšování kvality školy“ 168 265 Kč   

Šablony III 364 767 Kč   

projekt Digitalizace 1 810 262 Kč   

školné MŠ a ŠD 162 375 Kč   

stravné 1 338 591 Kč 420 611 Kč 

kopírování 4 463 Kč   
příjem z pronájmů   841 Kč 

zapojení fondů, včetně Women 69 393 Kč   

úroky 777 Kč   
příspěvek na odpisy - Obec 1 282 945 Kč   
ostatní výnosy 383 051 Kč   
      

Náklady celkem 45 981 822 Kč 389 131 Kč 

materiál 1 107 803 Kč 5 438 Kč 

potraviny 1 333 813 Kč 186 986 Kč 

energie 1 471 600 Kč 30 627 Kč 

opravy 271 145 Kč   

cestovné 12 320 Kč   

reprefond 2 399 Kč   

služby 1 837 312 Kč 6 628 Kč 

platy 27 050 748 Kč 117 653 Kč 

zdravotní a sociální pojištění 8 905 811 Kč 38 962 Kč 

pojištění odpovědnosti 110 926 Kč 484 Kč 

Sociální náklady, fksp 689 131 Kč 2 353 Kč 

odpisy 1 882 997 Kč   

Drobný dlouhodobý majetek 1 126 089 Kč   
ostatní náklady - pojištění, drobné 
zhodnocení majetku 179 728 Kč   

     
  Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výsledek hospodaření 2021 287 865 Kč 32 321 Kč 

Celkem 320 186 Kč 

 




