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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a podle §7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky MŠMT 15/2005, 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení. 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 

Adresa školy:   560 03 Česká Třebová, Ústecká 160 

Telefon:  465 531 054 

E-mail:   reditel@zs-ustecka.cz 

Web:   www.zs-ustecka.cz   

IČO:    70883335 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

REDIZO:  600 104 249 

 

Ředitel školy:   Mgr. Pavlína Vomáčková  

 

Telefon:  ZŠ – 465 531 054, 605 717 350 

   ŠJ – 465 535 367, 736 518 044 

   jidelna@zs-ustecka.cz 

 

Bankovní spojení: 211767201/0600 

 

Součásti školy: 

 

Základní škola: IZO: 044 469 888  kapacita: 660 žáků 

Školní družina: IZO: 118 000 161  kapacita: 150 žáků 

Školní klub:  IZO: 169 100 561  kapacita:   50 žáků  

Výdejna obědů: IZO: 169 100 570  kapacita: 400 strávníků 

 

Zřizovatel: 

Název:   Město Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí 

Adresa:   560 02 Česká Třebová, Staré náměstí 78 

 

1.1 Školská rada  

Ve školním roce 2019/2020 pracovala školská rada ve složení: 

1) Bc. Josef Řezníček - předseda   

2) Bc. Ivana Pirklová 

3) Ing. Alica Hudečeková 

4) Adéla Lišková 

5) Mgr. Hana Frühaufová    
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6) Mgr. Sylva Elčknerová     

Zvolená školská rada pracuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020. 

 

Školská rada se ve školním roce 2019/2020 sešla z důvodu uzavření škol 1x v říjnu a jednou byly dokumenty 

odsouhlaseny v září elektronicky.  

 

1.2 Počty žáků podle tříd k 30. 9. 2019 

  

 Třída    Chlapci       Děvčata   Celkem            Třídní učitel 
 1.A 9 9 18 Mgr. Zuzana Applová 

 1.B 8 10 18 Mgr. Pavla Dušková 

 1. ročník 17 19 36 

 2.A 12 9 21 Mgr. Lenka Balážová, Mgr. Jitka Kašparová 

 2.B 14 7 21 Mgr. Marie Beranová 

 2. ročník 26 16 42 

 3.A 8 11 19 Veronika Beranová 

 3.B 9 9 18 Mgr. Dagmar Martínková  

 3. ročník 17 20 37 

 4.A 10 8 18 Mgr. Ivana Adamcová  

 4.B 12 6 18 Mgr. Bedřich Ducháček  

 4. ročník 22 14 36 

 5.A 10 16 26 Mgr. Sylva Elčknerová  

 5.B 7 15 22 Mgr. Dana Špátová  

 5. ročník 17 31 48 

 6.A 12 14 26 Mgr. Slavomíra Marková 

 6.B 13 12 25 Mgr. Zita Schűtz / Ivana Kyllarová 

 6. ročník 25 26 51 

 7.A 10 13 23 Mgr. Lenka Krajíčková 

 7.B 8 13 21 Mgr. Adriana Vítková 

 7. ročník 18 26 44 

 8.A 11 9 20 Mgr. Jana Renčínová  

 8.B 14 7 21 Jiří Lohrer  

 8. ročník 25 16 41 

 9.A 9 12 21 Mgr. Gabriela Mikulecká  

 9.B 9 13 22 Mgr. Ivana Kašparová  

 9. ročník 18 25 43 

 Celkem 185 193 378 

 1. stupeň 99 100 199 

 2. stupeň 86 93 179 

 

1.3 Přehled žáků podle místa bydliště k 30. 9. 2019 
 

Česká Třebová                              334 

Dlouhá Třebová                                22 

Přívrat                                        10 

Rybník                                           4 

Řetová                                           3 

Třebovice v Čechách        3 

Halle           1 
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Moravská Třebová        1 

---------------------------------------------------------- 

Celkem ve statistice                                 378 žáků 

 

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice je plně organizovaná, ve školním roce 2019/20 měla 18 tříd, 3 

oddělení družiny a 1 oddělení školního klubu. 

Podle stavu k 30. 9. 2019 bylo v 18 třídách 378 žáků, podle stavu k 31. 10. 2019 do 3 oddělení školní družiny a 

do školního klubu bylo zapsáno 106 žáků. 

Na nové budově je samostatná výdejna s jídelnou, kam se dovážejí obědy ze ZŠ Habrmanova, a stravují se zde 

žáci z celé školy. Podle stavu k 31. 10. 2019 se tu stravovalo celkem 417 osob. Z tohoto počtu bylo 39 

zaměstnanců školy a 16 cizích strávníků.  

 

1.4 Pojetí a cíle základního vzdělávání v ZŠ 
 

Školní rok 2019/2020 byl pro žáky, učitele i rodiče úplně atypickým, jelikož škola byla z důvodu nouzového 

stavu vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví ČR od 11. března 2020 uzavřena a přítomnost žáků ve škole 

zakázána. V průběhu několika dní přešla naše škola na distanční vzdělávání – učivo, úkoly i způsob zpětné 

vazby byly pravidelně v pátek zveřejněny na stránkách školy v sekcích po jednotlivých třídách. Další 

komunikace mezi učiteli a žáky pak již záležela na možnostech nejen učitelů, ale také žáků. Do vzdělávání 

v tomto náročném období se zapojili téměř všichni žáci. Pokud nebyla práce žáků pravidelná, vyučující 

kontaktovali rodiče.  V pondělí 11. května nastoupili do školy žáci 9. tříd, aby se připravovali k přijímacím 

zkouškám. Od pondělí 25. května přibyli žáci I. stupně a od 8. června také žáci II. stupně. I nadále však 

probíhalo vzdělávání na dálku pro žáky, kteří nebyli přítomni ve škole. Toto období bylo velmi náročné pro 

všechny zúčastněné.  

Dlouhodobé uzavření školy mělo vliv na pořádání různých akcí školy, školních výletů, soutěží a olympiád. 

      

Škola má všeobecné zaměření. Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti všech žáků, a proto nechceme školu 

zaměřit specificky na jednotlivé vyučovací předměty. Vedle vzdělávacích cílů je naší snahou plnit i cíle 

hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáka. 

Hlavním cílem je podpořit dítě v jeho celkovém vývoji, rozvíjet jeho schopnost sociální komunikace, interakce 

s okolím, umožnit mu kvalitní socializaci, tedy připravit dítě pro život. 

 

1.5 Materiální a technické podmínky v ZŠ 
 

Základní škola se skládá ze tří budov.  

Ve školní budově č. p. 160 (stará škola) byly ve školním roce 2019/20 učebny pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku, tři 

oddělení školní družiny a školní klub. Dále je zde sborovna, která je vybavena třemi počítači s připojením na 

internet, skenerem, tiskárnou a kopírkou, tři kabinety s učebními pomůckami.  K dispozici jsou dále keramická 

dílna a malý gymnastický sál, které jsou využívány především školní družinou a školním klubem, ale i 

zájmovými kroužky, a které jsou pronajímány veřejnosti v době mimo vyučování. Dále tu je multimediální 

učebna a osm učeben s interaktivní tabulí. Školní zahrada s dětským hřištěm za budovou je využívána 

především školní družinou, školním klubem a třídami 1. stupně o přestávkách, dále k pohybovým aktivitám i v 

době mimo vyučování. Zahradu využívá i místní organizace skautů, která zde má klubovnu, a také Rodinné 
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centrum Rosa, jež pracuje ve zrekonstruovaných prostorách po bývalé školní kuchyni a jídelně.  Ve školním 

roce 2019/2020 se na staré škole vzdělávalo celkem 163 žáků. 

V budově č. p. 500 (školička) byly dvě 1. třídy s celkovým počtem 35 žáků. Obě učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí. O přestávkách děti využívají sportovní areál školy. 

V budově č. p. 598 (nová škola) byly třídy 2. stupně s celkovým počtem žáků 179. Její součástí je školní 

tělocvična, školní jídelna, žákovská knihovna, jazyková učebna, školní dílna, speciální učebna pro výuku 

hudební výchovy, šití, cvičná kuchyňka, multimediální učebna a čtyři učebny s interaktivní tabulí. Ve druhém 

patře je zrekonstruovaný odpočinkový kout pro žáky a koutek přírody s několika druhy drobných zvířat, o který 

pečují především žáci z nižších ročníků 2. stupně. Učebna informatiky je v současné době vybavena 24 počítači 

a ve všech učitelských kabinetech jsou počítače s internetem. Sportovní areál u školy s asfaltovým hřištěm, 

běžeckým oválem, dvěma volejbalovými kurty a doskočištěm pro skok do dálky je využíván všemi třídami pro 

hodiny tělesné výchovy. Pro jeho nutnou modernizaci je již zpracovaný finančně náročný projekt. V současné 

době čeká zřizovatel na vyhlášení vhodného dotačního programu. V odpoledních hodinách a o víkendu je areál 

otevřen pro veřejnost. 

Z osmnácti tříd na celé škole je vybaveno interaktivními tabulemi celkem patnáct, v šesti učebnách je počítač 

s dataprojektorem.  

Nedaleký krytý plavecký bazén využívají třídy 1. stupně pro plavecký výcvik. Dle možností využívají žáci 

k bruslení zimní stadion. 

 

1.6 Provedené opravy a investice 

 

Drobnější opravy a údržba všech školních budov probíhaly v průběhu celého školního roku.  

Během hlavních prázdnin pokračovala rekonstrukce budovy I. stupně – zrekonstruována byla sociální zařízení 

nalevo od hlavního schodiště, dále proběhla instalace nového osvětlení na chodbách, ve vstupním prostoru a ve 

sborovně, položení dlažby v přízemí, renovace dveří do tříd a kabinetů v přízemí. Tato změna je všemi 

hodnocena jako velmi zdařilá. V budově II. stupně máme nové osvětlení ve 4 třídách a na chodbě v přízemí, 

proběhla výměna 2 tabulí. Dále byl nově vybaven celý kabinet matematiky na II. stupni. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 
      

Výuka ve školním roce 2019/2020 probíhala ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Škola pro dítě a život, ve školní družině a ve školním klubu podle Školního vzdělávacího 

programu „Parníček“. 

 

3. Přehled pracovníků školy 2019/2020  
 

3.1 Učitelé 
 
 PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDNICTVÍ APROBACE 

1. Adamcová Ivana 4.A 1. stupeň 

2. Applová Zuzana 1.A 1. stupeň 

3. Balážová Lenka 2.A 1. stupeň 

4. Beneš Stanislav  ČjL, Aj 

5. Beranová Marie 2.B 1. stupeň 

6. Beranová Veronika 3.A 1. stupeň 

7. Cindrová Michaela  1. stupeň 
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8. Ducháček Bedřich 4.B 1. stupeň 

9. Dušková Pavla 1.B 1. stupeň 

10. Elčknerová Sylva 5.A 1. stupeň 

11. Frühaufová Hana zástupce ředitele ČjL,OV 

12. Kašparová Ivana 9.B ČjL,Vv 

13. Kašparová Jitka 2.B Od 11.11.2019 

14. Krajíčková Lenka 7.A  ČjL, D 

15. Kubišta Petr  Inf, Pč 

16. Kyllarová Ivana 6.B od 1.1.2020 M,RoV  

17. Lohrer Jiří 8.B  Tv,Pp 

18. Marková Slavomíra 6.A Nj,Z,Rj 

19. Martínková Dagmar 3.B 1. stupeň 

20. Mikulecká Gabriela 9.A Inf,Fy 

21. Pávek Miloš  Aj (od 6.1.2020) 

22. Račková Dana  ČjL,OV 

23. Renčínová Jana 8.A  ČjL, Ov 

24. Sedláčková Iva  Do 25.10.2019 

25. Schűtz Zita 6.B Od 1. 9. 2019 do 20. 12. 2019 

26. Skopalová Pavla  HV, Nj 

27. Sotolářová Markéta  Od 20. 1. 2020 do 26. 6. 2020 

28. Šimůnková Pavla  Aj  

29. Špátová Dana 5.B 1. stupeň 

30. Šurá Lucie  Ov, Vv 

31. Vítková Adriana 7.B Tv, Pp 

32. Vomáčková Pavlína ředitelka Tv,Pp 

 

Během školního roku 2019/2020 došlo v pedagogickém sboru naší školy k několika změnám. Do prvních tříd 

nastoupily Pavla Dušková a Zuzana Applová. Do důchodu odešla na konci školního roku Ivana Kašparová. Od 

listopadu 2019 byla v pracovní neschopnosti L. Balážová, kterou ve třídě 2.A do konce školního roku zastoupila 

zkušená učitelka J. Kašparová. Ve třídě 6.A zahájila školní rok jako třídní učitelka Zita Schűtz, která odešla 

v prosinci na mateřskou dovolenou a třídu přebrala I. Kyllarová, hodiny angličtiny převzal Miloš Pávek. 

K 1.8.2020 došlo ke změně zástupkyně ředitelky. Mgr. Hana Frűhaufová předala funkci Mgr. Pavle Duškové, 

protože koncem tohoto roku dosáhne důchodového věku. 

 

3.2 Vychovatelé ŠD a ŠK 
 
 PŘÍJMENÍ A JMÉNO ODDĚLENÍ 

1. Dostálová Kristýna ŠD1 

2. Čechalová Libuše ŠD2 

3.  Zelinková Renata ŠD3 

4. Vrátná Blanka ŠK 

 

3.3 Asistentky pedagoga 
 
 PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA 

1. Flídrová Simona 1.B 

2. Tojmarová Zuzana 7.A 

3. Zelinková Renata 4.A 

4. Laurová Lenka  6.A 

5. Eva Pandulová (od 14.10.2019) 3.B 

6. Vrátná Blanka 1.A 

7. Kosárová Petra (od 7.10.2019) 6.B 

8. Kohoutková Petra (do 31.12.2019) 2.B 
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9. Doskočilová Irena (od 6.1.2020) 2.B 

 

3.4 Provozní zaměstnanci 
 
 PŘÍJMENÍ A JMÉNO ZAŘAZENÍ 

1. Mikešová Jana zástupce pro ekonomiku 

2. Pávek Petr správce budov 

3. Kunst Miroslav uklizeč 

4. Voleská Ivana uklizečka 

5. Kovářová Věra uklizečka 

6. Šelepová Zdena uklizečka 

7. Velecká Gabriela vedoucí výdejny obědů  

8. Marišková Lenka pomocná kuchařka 

9.  Jánová Hana pomocná pracovní síla 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a ukončení 

studia 
 

Do dvou tříd 1. ročníku nastoupilo celkem 35 žáků a 1 žák je vzděláván ve škole v zahraničí. Třídními 

učitelkami byly Zuzana Applová a Pavla Dušková. U dalších 6 žáků bylo rozhodnuto o odkladu školní 

docházky. 

Ze školy vycházelo ve školním roce 2019/2020 celkem 45 žáků. Jeden žák přešel z 8. třídy do odborného 

učiliště. 

Ze 42 žáků 9. ročníků 12 žáků nastoupilo do odborných učilišť, ostatní žáci si zvolili studijní maturitní obor, 

z toho 2 žákyně si vybraly umělecký obor na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí a 5 žáků bylo 

přijato do prvního ročníku Gymnázia v České Třebové.  Až na několik výjimek všichni naši žáci uspěli hned 

v 1. kole přijímacího řízení a byli přijati na vybrané školy. 

Dvě žákyně odešly z páté třídy na osmileté gymnázium v Č. Třebové. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled prospěchu školy za 1. pololetí 2019/2020 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,603 

Prospěl s vyznamenáním:  208 

Prospěl:    160 

Neprospěl:    8 

Nehodnocen:    0 

 

Zameškané hodiny  Celkem: Na žáka: 

omluvených   12 594  33,317 

neomluvených          46  0,122 

 

 

https://www.stredniskoly.cz/skola/600013138.html
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5.2 Přehled prospěchu školy za 2. pololetí 2019/2020 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,535 

Prospěl s vyznamenáním:  219 

Prospěl:    151 

Neprospěl:    5 

Nehodnocen:    0 

  

Zameškané hodiny  Celkem: Na žáka: 

omluvených     5 067  13,440 

neomluvených           0  0 

 

5.3 Hodnocení chování žáků 2019/2020 
 

Výchovná opatření: 

V 1. pololetí bylo uděleno celkem 25 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele 

školy a 1 dvojka z chování. 

V 2. pololetí bylo uděleno celkem 13 napomenutí třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. 

V obou pololetích byly důtky ředitele školy uděleny především za špatnou pracovní morálku, nevhodné chování 

ke spolužákům, časté porušování školního řádu. 

Důtky třídního učitele a napomenutí třídního učitele byly uděleny za neplnění školních povinností, nevhodné 

chování při vyučování a o přestávkách, časté zapomínání, nekázeň, nevhodné chování ke spolužákům. 

Snížená známka (2) z chování byla udělena 1 žákyni za 30 neomluvených hodin. Její absence byla řešena  

ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ a společností AMALTHEA. 

 

Pochvaly: 

Ve II. pololetí bylo uděleno celkem 7 pochval třídního učitele. Pochvaly byly uděleny především za 

reprezentaci školy v různých soutěžích, za výborný prospěch a vzorný přístup k plnění školních povinností. 

 

5.4 Zpráva výchovného poradce 

Ve školním roce 2019/20 bylo k 30. 9. 2019 na škole evidováno 37 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Ti navštěvovali pravidelně PPP a v hodinách jim byla věnována speciální péče a pomoc, dle pokynů 

PPP. Osm žáků mělo 1. stupeň podpůrných opatření, 20 žáků stupeň 2, 6 žáků stupeň 3 a 2 žáci měli 4. stupeň 

podpůrných opatření. Třináct žáků se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu, osmi žákům se 

věnovaly asistentky pedagoga. 

Výchovná poradkyně byla v průběhu školního roku neustále v kontaktu s pracovnicemi PPP v Ústí nad Orlicí, 

kterou naši žáci navštěvovali. Jednalo se o nová vyšetření u žáků s výukovými obtížemi, či s chováním nebo o 

kontrolní vyšetření žáků již v PPP evidovaných. Rovněž pokračovala i dobrá spolupráce se SPC Kamínek Ústí 

nad Orlicí, v jehož péči jsou žáci se zdravotním postižením. Po celý školní rok pracovala ve škole speciální 

pedagožka Mgr. Romana Jurečková, zastávající od ledna 2020 pozici výchovného poradce. 

 

Výchovné komise byly v průběhu školního roku 2019/20 svolány v 10 případech, aby řešily závažnější 

problémy žáků. Spolupráce probíhala i s odborem OSPOD MěÚ v České Třebové.  
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5.5 Školní poradenské pracoviště  

Od září 2019 působí na naší škole speciální pedagožka Mgr. Romana Jurečková. Ve školním roce 2019/2020 

pracovalo ŠPP v tomto složení: 

 

Výchovný poradce:     Mgr. Romana Jurečková 

Speciální pedagog:     Mgr. Romana Jurečková 

Školní metodik prevence:    Mgr. Jana Renčínová 

Kariérní poradce:     Ivana Kyllarová 

Ředitelka školy:     Mgr. Pavlína Vomáčková 

Zástupkyně ředitelky:           Mgr. Hana Frűhaufová 

Vedoucí metodického sdružení 1. stupně:     Mgr. Pavla Dušková 

Koordinátor ICT:     Mgr. Gabriela Mikulecká  

Logopedický asistent:    Mgr. Sylva Elčknerová 

 

Ve školním roce 2019/2020 se ŠPP zaměřilo na zkvalitnění poradenských služeb ve škole, zejména na 

zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na spolupráci učitel – asistent pedagoga.  

Dne 19. 11. 2019 proběhla kontrola dokumentů žáků se SPU z PPP v Ústí nad Orlicí a 26. 2. 2020 z SPC v Ústí 

nad Orlicí. 

 

5.6 Metodické sdružení 1. stupně 

Metodické sdružení se scházelo v pravidelném termínu každý měsíc. Jeho členové se střídali ve vedení schůzek 

a v následném vyhotovení zápisu z jednání. Kromě tradičního karnevalu se nám po mnoha letech podařilo 

zorganizovat i časově a prostorově náročnou sportovní akci v přírodě pro všechny třídy prvního stupně 

s pomocí žáků devátých tříd. 

V letošním roce jsme se zaměřili na vzdělávání, a to jednak v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ale také na výměnu zkušeností z dobré praxe. Zvýšenou pozornost jsme věnovali i výměně 

zkušeností mezi učiteli, kteří v hodinách spolupracují s asistentem pedagoga.  Pravidelných jednání se 

zúčastňovala i speciální pedagožka a vedení školy, všechny připomínky a případné problémy byly řešeny bez 

zbytečných průtahů. 

 

5.7 Předmětové komise  

Ve školním roce pracovaly na II. stupni tyto předmětové komise: 

KOMISE VEDOUCÍ KOMISE 

Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Lenka Krajíčková 

Cizí jazyky Mgr. Slavomíra Marková 

Matematika a její aplikace Ivana Kyllarová 

Člověk a společnost Mgr. Jana Renčínová 

Člověk a příroda Mgr. Adriana Vítková 

Umění a kultura Mgr. Ivana Kašparová 

Člověk a zdraví Jiří Lohrer 

Člověk a svět práce Mgr. Adriana Vítková, Mgr. Dana Račková 
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Předmětové komise se převážně snažily rozvíjet mezipředmětové vztahy, zlepšovaly podmínky pro spolupráci 

učitele s asistentem pedagoga, zajišťovaly soutěže a olympiády, dávaly podněty k nákupu pomůcek a 

požadavky na školení.  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se podle svých aprobací, potřeb a finančních možností školy zúčastňovali na základě 

nabídek různých vzdělávacích akcí. Většina seminářů a školení, které absolvovali, měla akreditaci MŠMT. 

Jednalo se především o semináře zaměřené na vzdělávání pedagogů při práci se žáky se SVP, na osobnostní 

rozvoj, komunikační a relaxační techniky.   

Jiří Lohrer pokračuje ve studiu magisterského studia učitelství. 

Blanka Vrátná dostudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. 

 

Osvědčení a přehled o účasti učitelů na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou uloženy v kanceláři 

školy.  

 

Účast pedagogů na DVPP 2019/2020: 
 

Bezpečné používání chem. látek a směsí 

v chemické výuce 

18.9.2019 P. Vomáčková 

Příprava občanů k obraně státu 3.10.2019 H. Frűhaufová, M. 

Cindrová, J. Renčínová 

Moderní a logické deskové hry 4.10.2019 D. Martínková 

Jak využít šablony - Projektové dny, komunitně 

osvětová setkávání v rámci šablon II 

8.10.2019 P. Vomáčková 

Hospitace, hodnocení a sebehodnocení 11.10.2019 P. Vomáčková 

Čtenářská burza nápadů 14.10.2019 L. Krajíčková 

Strategie vedení třídy 14.10.2019 M. Cindrová  

Pohádka nám pomůže 15.10.2019 M. Cindrová 

Bezpečná klima na školách 16.10.2019 H. Frűhaufová 

Školský zákon a novely školských předpisů 18.10.2019 P. Vomáčková 

Nápadník metod pro výuku českého jazyka 22.10.2019 L. Krajíčková, J. Renčínová 

Workshop k profesnímu rozvoji 23.10.2019 P. Vomáčková, H. 

Frűhaufová 

Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti – 

Proč děti potřebují pohádky 

31.10.2019 P. Dušková, D. Martínková 

Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ 4.11.2019 V. Beranová 

Výuka TV a školská legislativa 12.11.2019 A. Vítková, J. Lohrer 

Zřizovatel – ředitel školy, vzájemný vztah, postavení 

a pravomoce 

12.11.2019 P. Vomáčková 

Řešení konfliktů s rodiči 12.11.2019 I. Adamcová 

Nenásilná komunikace a respektující přístup 15.11.2019 R. Zelinková 

Tvořivá výtvarná dílna 18.11.2019 D. Špátová 

Posilování vlastní vahou těla 20.11.2019 A. Vítková 

Hlasová hygiena 25.11.2019 M. Beranová  

Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi 26.11.2019 S. Elčknerová 

Pod pokličkou sociálních sítí 29.11.2019 H. Frűhaufová 
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Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga 4.12.2019 L. Krajíčková, Z. 

Tojmarová 

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě 3.12.2019 S. Marková, H. Frűhaufová 

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na 1. stupni 

ZŠ 

10.12.2019 P. Dušková 

Správní řízení - přijímání dětí do MŠ, zápisy do první 

třídy 

16.1.2020 H. Frűhaufová 

Suplování, třídní kniha 21.1.2020 H. Frűhaufová 

Jak se připravit na inspekci 22.1.2020 P. Vomáčková 

Role ředitele v systému poradenských služeb ve 

škole 

24.1.2020 P. Vomáčková 

R. Jurečková 

Role speciálního pedagoga v systému poradenských 

služeb 

29.1.2020 R. Jurečková 

Hodnocení žáka a zpětná vazba 29.1.2020 B. Ducháček 

Přírodovědný inspiromat 2020 19.2.2020 P. Vomáčková 

Krizové situace ve škole 19.2.2020 S. Elčknerová 

Rodina a proč je důležitá 20.2.2020 H. Frűhaufová 

Karetní a postřehové deskové hry 25.2.2020 R. Zelinková 

Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru 3.3.2020 H. Frűhaufová 

Zvládání konfliktů a obtížných situací 4.3.2020 B. Ducháček 

Bezpečné klima ve škole jako předpoklad kvalitní 

výuky 

7.3.2020 J. Lohrer  

Písemky, co se opravují samy - webinář 21.4.2020 P. Vomáčková 

Spolupracujte na dokumentech on-line- webinář 23.4.2020 P. Vomáčková 

Vzdělávací doplňky pro Office a elektronická 

školní tabule - webinář 

28.4.2020 P. Vomáčková 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školní praxi 

4.5.2020 Seminář pro sborovnu 

Financování regionálního školství - webinář 5.5.2020 P. Vomáčková 

Hra a její užití ve vzdělávání  20.5.2020 I. Adamcová 

Školní poradenské pracoviště v praxi 25.5.2020 R. Jurečková 

Nové nápady pro výuku informatiky na 1. stupni 

ZŠ 

1.6.2020 S. Elčknerová 

Projektová výuka - webinář 11.-12.6.2020 V. Beranová 

Podpora poradenských dovedností pro školní 

praxi 

17.-20.8.2020 R. Jurečková 

Podpora řídících dovedností vedoucích 

pedagogických pracovníků ve škole 

17.-20.8.2020 P. Vomáčková 

Společné vzdělávání ve školní praxi 17.-20.8.2020 P. Kosárová 
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7. Údaje o aktivitách školy  
 

7.1 Projekty  

 
 MAS Orlicko 

Ve školním roce 2019/2020 byly aktualizovány 2 projektové záměry – 

Učebna cizích jazyků a rekonstrukce polytechnické učebny. Dále byl 

podán projektový záměr pro vytvoření učebny fyziky a byla podána 

přihláška k zapojení do projektu ke čtenářské gramotnosti.  

Od září 2019 jsme zapojeni do projektu Šablony II. – ZŠ Česká 

Třebová, Ústecká ulice z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. V rámci tohoto projektu proběhlo další vzdělávání 

pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

čtenářský klub pro žáky. Projekt probíhá od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, 

bude tedy pokračovat ještě v následujícím školním roce. 

 

 Projekt Vzdělávání učitelů v ekologické výchově 

V srpnu 2020 absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci projektu exkurzi do ekocentra Sluňákov – Litovelské 

Pomoraví a do muzea a výrobny syrečků v Lošticích. Projekt je financován v rámci programu Vzdělávání, 

výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020. 

 

 Projekt Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 

Projekt byl podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v období 

od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Projekt měl zajistit poskytování stravy v zařízeních školního stravování. Po 

spolupráci s Úřadem práce nebyl z naší školy nikdo z žáků vytipovaný k této pomoci. 

 

 Mléko a ovoce do škol  

Také ve školním roce 2019-20 pokračoval tento významný projekt, kterým žákům nabízel každých 14 dní 

rozmanité ovoce a mléčné produkty. Během projektu si děti pochutnávaly na ředkvičkách, švestkách, 

mandarinkách, hroznovém vínu a nejčastějším ovocem byla jablka. V dalším týdnu dostávaly děti ovocnou 

šťávu v podobě džusu. V průběhu roku děti kromě mléka konzumovaly také jogurty a různé druhy sýrů. Oba 

projekty pokračovaly i po nástupu dětí do školy v průběhu května a června. V tuto doby dostávaly děti mléčné i 

ovocné produkty několikrát v týdnu. Velkou radost jim udělala ochutnávka rozmanitých druhů melounů, kterou 

jim krásně naaranžovala paní Velecká, vedoucí školní výdejny.  

 

7.2 Ze života školy 

 
 Školní knihovna 

Školní knihovna fungovala nově v přízemí budovy II. stupně. Navštěvovali ji hlavně žáci vyšších ročníků i 

zaměstnanci školy. Posloužila k rozvoji čtenářství našich žáků a k doplňujícím informacím a názornější výuce 
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učitelů. Do knihovny nakupujeme didaktickou a metodickou literaturu pro učitele i asistenty. Školní knihovna 

byla otevřena každý den o velké přestávce, po dohodě i individuálně.          

 

 Školní časopis 

Žáci 9.A se snažili v roli novinářů tvořit čtvrtletní časopis Parnické vlny. Podařila 

se vytisknout pouze 2 zajímavá čísla, ale bohužel vzhledem k situaci další čísla už  

nevyšla.  

 

 Volba povolání 

Žáci 9. tříd se začátkem školního roku navštívili Informační a poradenské středisko 

ÚP Ústí nad Orlicí, kde získali aktuální informace o současném trhu práce. 

V říjnu 2019 navštívili vycházející žáci Burzu středních škol, která se konala 9. - 

10. 10. 2020 na VOŠ a SŠT v České Třebové. Současně se školami se zde 

prezentovali i významní zaměstnavatelé okresu, a tak návštěvníci dostali kompletní informace o provázanosti 

požadovaných profesí a nabídky studia. 

Tradiční setkání rodičů a žáků 9. tříd se zástupci středních škol z našeho regionu se u nás konalo 19. 11. 2019 

Celkem 20 zájemců z 8. tříd se 29. 1. 2020 zúčastnilo TECHNOhrátek, které se uskutečnily v Integrované 

střední škole Moravská Třebová, aby se zde seznámili s pestrou nabídkou vyučovaných oborů. Vystřihnout z 

plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly 

jen některé úkoly, které na účastníky čekaly. A že to naše žáky skutečně zaujalo, svědčí vítězství v tradiční 

manuální soutěži, za které si odvezli sladkou odměnu. 

 

 EVVO 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, která jsou v souladu  

s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. 

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho 

formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na 

první pohled odlišné, a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a 

kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.  

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí. Tak, aby lidem, kteří ztratili 

přímý kontakt s přírodou, bylo vráceno povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují, a aby se začali chovat 

šetrně a předvídavě, což vyžaduje určité znalosti, dovednosti a hlavně silnou motivaci k pozitivním změnám, 

které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás. V rámci této oblasti se uskutečnily ve školním 

roce 2019/20 následující akce: 

 

→  Barevný den s odpady – účast 

některých tříd na akci pořádané MěÚ Č. 

Třebová na náměstí (19. 9.) 

→  Celoroční sběr plastových víček, 

hliníku, baterií a drobných 

elektrospotřebičů          
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→  Zapojení v celostátní síti škol MRKEV – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy             

→  Sbírka krmiva a dalších věcí pro Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka probíhala u příležitosti 

Mezinárodního dne zvířat v říjnu. Dne 3. listopadu 2019 se vypravily děti z naší školy předat nasbírané dárky. 

Z II. stupně se účastnily děti, které celoročně pracují v zookoutku. Z I. stupně byly vybrány děti, které přispěly 

zvířatům nejvíce.                              

 Žákovský parlament 

Školní parlament pracoval ve školním roce 2019/2020 ve složení: 6.A – Hrušková A., Váňa J., 6.B - Rybková 

D., Drašnar J., 7.A – Landová D., Škop J., 7.B Galbová L., Januš K., 8.A Čípová A., Kubišta K., 8.B Gregarová 

T., Kráčmer D., 9.A Fricová L., Pachl K., 9.B Najmanová K., Zajíčková A. 

Dne 10. 10. 2019 se zúčastnili Dne otevřených dveří v Domově důchodců. Dále se podíleli na přípravě Burzy 

pomoci, která se nakonec nerealizovala. V období září a říjen školní parlament pracoval pod vedením Adriany 

Vítkové. Od listopadu pracoval pod vedením Pavlíny Vomáčkové. V lednu připravil parlament u příležitosti 

pololetního vysvědčení pro své spolužáky hravé dopoledne.  

 

 Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole dlouhodobě působí odborová organizace, která pravidelně projednává s vedením školy pracovní, 

platové a sociální podmínky zaměstnanců školy, systém dalšího vzdělávání a školení, problémy týkající se 

bezpečnosti práce. Uzavírá kolektivní smlouvu a spolurozhoduje o čerpání z fondu kulturních a sociálních 

potřeb.  

 

 Akce školní družiny a školního klubu 

V rámci zapojení školní družiny do projektu Šablony II bylo možné během roku přivést do školní družiny a 

školního klubu několik odborníků, kteří žákům předvedli svoje povolání. Tak se žáci setkali s učitelem TV – 

ukázka atletického tréninku (26.9.), se zástupci Policie ČR (10.10.), s prací keramika (11.11.), fyzioterapeutkou 

(22.1.), zdravotnickým záchranářem (26.2.). Další plánovaná setkání byla vzhledem k uzavření škol 

naplánována do dalšího školního roku. 

V průběhu školního roku připravila družina pro děti tyto další akce: 

Sportovní odpoledne (26.9.) 

Podzimní dílničky – kaštánkohraní (30.9.-4.10.) 

Výtvarná soutěž + celoroční projekt – Ukaž, co umíš (III. 

oddělení) 

Halloweenské dílny (28.10.-1.11.)  

Rozsvěcení vánočního stromu + prodejní výstava (28.11.) 

Divadelní představení – Příběh vločky (3.12.) 

Zábavné odpoledne: „Kdo to ví, odpoví“ (27.5.) 

Dětský den (1.6.) 

Poznávání bylin (2.6.) 

Poznávání plodů a stromů (4.6.) 

Poznávání života čápů (9.6.) 

Dopravní výchova – Zlatá zebra (10.6.) 

Beseda s názvem: „Třídíme odpad už od mala“ (12.6.) 

Týdenní projekt: „Domečky pro mravence“ (16.-19.6.) 
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Rozloučení se školním rokem: „Olympiáda Ferdy Mravence“ (26.6.) 

 

Dále děti přispěly svými výrobky do expozice naší školy na Vánoční výstavě v KC Česká Třebová. Tradičně se 

také podílely na zimní a jarní výzdobě Domova seniorů v našem městě. 

 

Školní klub 

Ve školním roce 2019/2020 se děti ze školního klubu zúčastnily níže jmenovaných akcí, které se jim líbily.   

Snad nejvíce je zaujala návštěva Domova u Studánky, seznámily se s jejich klienty a vyráběly vánoční dárečky. 

Pokud počasí přálo, chodili jsme na školní zahradu, kde děti hrály různé hry, malovaly na venkovní tabuli a  

stavěly hrady z písku. Za nepříznivého počasí jsme chodili do tělocvičny, hráli míčové hry, závodili a také  

cvičili jógu. V klubu hrály děti kulečník, deskové hry, stavěly domy a dopravní prostředky z lega, luštily  

křížovky, hrály město, jméno, ...., před odchodem domů často trápily své mozkové buňky v soutěži rychlosti 

matematických příkladů. 

 

26.  9. 2019 - sportovní den na školní zahradě. 

13. 11. 2019 - návštěva sociálně-terapeutické dílny Domov u Studánky (vyrábění) 

20. 11. 2019 - pro úspěch zopakování návštěvy v Domově u Studánky (keramika) 

  5. 12. 2019 - Vánoční výstava na II. stupni, rozsvěcení Vánočního stromu, recitace básní dětí ze ŠK. 

                     - dárek k Mikuláši - divadelní představení „Příběh vloček", hry a soutěže 

 

 Zookoutek 

 V tomto školním roce pracovalo v našem školním zookoutku 32 dětí. Pro všechny děti je stále práce dost, 

protože máme hodně zvířat: jsou zde korely, andulky, potkánci, 4 morčata – jak dlouhosrstá, tak „Skinni“, různé 

druhy křečků – křeček džungarský, Campbelův, syrský a také osmáci Degu, dále tu máme africké šneky 

Oblovky. Asi nejoblíbenější jsou 2 zakrslí králíci Eliška a Zuzanka. 

Děti se o přestávkách samy o zvířata starají, doplňují jim krmení, seno a vodu, vyměňují jim podestýlku. Každá 

třída má rozdělené služby, aby se všichni vystřídali. 

Vždy na Vánoce a na jarní prázdniny si děti rozdělí zvířata a se souhlasem rodičů si je berou domů. Letos 

v březnu nás zaskočila pandemie koronaviru. Během jednoho dopoledne jsme se dozvěděli o mimořádných 

prázdninách a okamžitě jsme se museli domluvit, kdo může vzít nějaké zvířátko domů a rodiče nám pomohli 

všechna zvířátka i s klecemi odvézt. Celé období se o ně děti vzorně staraly. 

Na konci roku před hlavními prázdninami jsme zkontaktovali rodiče a zjistili, které rodiny si mohou na léto 

zvířata nechat i nadále. Některé rodiny plánovaly cestování, tak jsme našli jiné dobrovolníky. Proto chceme 

poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhali s péčí o školní zvířata a podporují nás i tím způsobem, že nám 

suší seno na zimu nebo posílají po svých dětech usušený chléb, zbytky ovoce a zeleniny nebo krmivo. 

 
 Lyžařský kurz  

Lyžařský kurz se uskutečnil v termínu  2. – 7. 2. 2020, zúčastnilo se 24 žáků + 3 instruktoři - J. Lohrer, A. 

Vítková, P. Pávek. 

Výuka lyžování a snowboardingu proběhla v Čenkovicích a Červené Vodě. Ubytování bylo zajištěno na 

turistické ubytovně „Statek“ SKI KLUB ČT, stravování nově v penzionu Chata pod sjezdovkou. Všichni žáci 
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zvládli úspěšně a bez úrazu základní nebo zdokonalovací výcvik, dále se dozvěděli o bezpečném pobytu na 

horách, o práci a činnosti Horské záchranné služby. 

 

 Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik žáků 1. – 5. ročníku probíhal od září 2019 do března 2020 v Krytém plaveckém bazénu 

v České Třebové. Výcvik vedli instruktoři plavecké školy a zúčastnili se ho žáci z I. stupně naší školy. 

 

 Bruslení 

V rámci hodin tělesné výchovy využívají žáci I. stupně zimní stadion, kde se učí základům bruslení nebo  se 

zdokonalují v základech bruslení a pohybu na ledě. 

 
 Letní tábor  

Již  26. ročník letního tábora naší školy se uskutečnil tradičně v areálu chaty Bublačka u Pastvinské přehrady.  

Proběhl v termínu od 3. do 12. srpna 2020 a letos se ho zúčastnilo 33 dětí. Hlavní vedoucí byla Aneta Beranová, 

na jeho organizaci se dále podíleli Jan Palán, Nikola Krajíčková, Aneta Kovářová, která je zároveň zdravotnicí, 

David Vích, Jan Bergr a Jana Vaňková, kteří jsou  vyšlí žáci ZŠ Ústecká (až na 1 výjimku bývalí žáci naší 

školy). 

Pro děti byla přichystána dvě překvapení, a to v podobě ukázky hasičské techniky a možnosti vyzkoušení 

uniformy a dýchacího přístroje.  Hasiči z Líšnice nám dovolili vyzkoušet si, jaké to je při hašení požáru - 

stříkání z proudnice. Dále předvedli hašení vodním dělem. Všechny účastníky tábora program bavil. O druhé 

překvapení se postarala skupina Reliqiua a Tančící ohnivá Nyx. Jak už název napovídá, členové skupiny 

předvedli své umění tance s ohněm. 

Dále děti absolvovaly pěší výlet na Zemskou bránu. Díky pěknému počasí mohly být do programu zařazeny 

jízdy na lodičkách, koupání, sportovní turnaje a různé pohybové a vědomostní hry. Nechyběl nám ani tradiční 

táborák s opékáním špekáčků. Při zvuku kytary si děti zazpívaly a symbolicky se tak rozloučily s dalším 

úspěšným ročníkem. 

 

 Zájmové kroužky 

Ve školním roce 2019/2020 pracovaly na naší škole ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Česká Třebová 

zájmové kroužky. Z pestré nabídky si žáci mohli vybrat kroužek Tvoření nás baví, kroužek angličtiny, sportovní 

hry, keramický kroužek, počítačový kroužek. Provoz zajišťovali externí vedoucí. Od října pracoval na škole 

kroužek Veselá věda pod vedením Květoslavy Štěpánkové. 

 

 Čtenářský klub 

Od září 2019 došlo k otevření dobrovolného kroužku, který byl financován z Šablon II. Celkem jedenáct žákyň 

docházelo každý pátek po vyučování do prostorů školní knihovny, kde se hravou formou dozvídaly o knižních 

novinkách a dalších zajímavých literárních útvarech, na které při vyučování nezbývá čas. Mimo jiné si zvolily 

název klubu (Začítárna) a vytvořily i své logo.  
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V rámci čtenářského klubu jsme se zúčastnili československého projektu s názvem „Záložka do knihy spojuje 

školy 2019“. V rámci této akce jsme si se slovenskou Základní školou Podhájskou vyměnili ručně vyráběné 

záložky do knihy na téma „List za listem – baví mě číst“.  

Druhou akcí, které se členky Začítárny zúčastnily, byla soutěž „Čtenář na jevišti“. Po hlasování jsme si zvolili 

knihu H2O a Tajná vodní mise od Petra Stančíka. Cílem bylo přeměnit několik kapitol do divadelní podoby, 

přičemž herečky mohly při hraní používat upravený tištěný text, a tedy se nemusely jednotlivé repliky učit 

zpaměti. I přes velké úsilí a silnou konkurenci (55 souborů z celé České republiky) se dívky neumístily v elitní 

5. Hodnocení odborné komise bylo následující: „Líbí se nám výběr knížky, která je pro děti určitě zajímavá a 

evidentně je velmi baví. Ukázka dává prostor jen malému počtu dětí, takže je pěkné, že jste jich více zapojili 

alespoň na začátku. Kulisy i kostýmy vhodně podporují vybranou ukázku, dobré je i použití hudby. Děti 

využívají při inscenaci text, jak je v projektu požadováno, ale zároveň i dobře hrají.“ I díky velice motivujícímu 

hodnocení naše žákyně chtěly dokončit své úsilí a zpracovaly téměř celou knihu do divadelní podoby. 

 

7.3 Školní akce  
 

 Vánoční dílničky a rozsvěcení vánočního 

stromu 

Dne 28. 11. proběhly na naší škole prvním rokem 

Vánoční dílničky pro žáky, rodiče a širokou veřejnost. 

Třídy druhého stupně si připravily pro příchozí různé 

tvořivé aktivity. Výrobky si následně mohli příchozí 

odnést domů na památku. Pro méně zručné jedince zde 

byly připraveny prodejní stánky, kde žáci prodávali 

výrobky vytvořené v hodinách. Poté se mohli zastavit ve 

školní jídelně, kde žáci podávali kávu, cukroví a různé 

jiné dobroty. Celá akce vyvrcholila rozsvěcením vánočního stromu, kterému 

předcházel proslov starostky města a sborový zpěv koled. 

 

 Přednáška na téma Třebovské pověsti  

V pondělí 27. 1. 2020 a ve středu 29. 1. 2020 se sedmé a osmé třídy zúčastnily přednášky na téma Třebovské 

pověsti, kterou organizovala Městská knihovna v České Třebové. Žáci se 

v prostorách knihovny na parnické pobočce hravě seznámili nejen 

s literárně zpracovanou historií našeho města, ale také si vyzkoušeli psaní 

brkem. Jako suvenýr si odnesli vlastnoručně otištěnou pečeť.   

  

 

 Českotřebovský Ámos 

V pondělí 29. 6. 2020 se v obřadní síni Městského úřadu konalo 

symbolické předání cen Českotřebovského Ámose, který byl vyhlášen 

mnohem dříve, ale vzhledem k epidemiologické situaci bylo předání 

odloženo. Komorní prostředí staré radnice mělo něco do sebe. Taková 

koncentrace oceněných šikovných pedagogů na metr čtvereční tu snad 
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ještě nebyla. Mezi 14 oceněnými Ámosy byla také naše „Ámoska“ – paní Kristýna Dostálová, dobrá duše naší 

školy. Tímto bychom jí ještě jednou chtěly poděkovat za její dlouholetou práci, šíření příjemné nálady a  

pozitivního naladění.  

 

 Projekt „Příběhy našich sousedů“ 

Žákyně z 9. A (Pavlína Viktorínová a Šárka Zahrádková) se zúčastnily projektu „Příběhy našich sousedů“, 

kterou vyhlásila společnost PostBellum ve spolupráci s Pamětí národa. Dívky zatím zvládly první část úkolu - 

udělaly rozhovor s místní pamětnicí Jiřinou Venclovou, který nahrály na diktafon. Kvůli koronavirové krizi 

však jejich snažení bylo přerušeno a projekt se přeložil do následujícího školního roku. Zůstává v jednání, zda 

tyto žákyně dokončí projekt, nebo se ho ujmou zájemci z 8. a 9. tříd. Zbývá pouze zpracovat danou nahrávku, 

vytvořit z ní reportáž v nahrávacím středisku Českého rozhlasu a případně dalším způsobem zpracovat příběh 

naší pamětnice. 

 

 
 Přehled exkurzí ve školním roce 2019/2020: 

 

5.A Exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 5.11.2019 

8. třídy Petrof 26.11.2019 

8.+ 9. třída Drážďany 11.12.2019 

3.AB Potštejn 4.12.2019 

 

 

 Další akce pro žáky v rámci školy 

 
6. 9. 2019 - adaptační program pro 6. ročníky 

13. 9. 2019 - Den naruby – I. stupeň + 9. ročníky 

19. 9. 2019 – Den s odpady – 2.-5.ročník 

8. 10. 2019 - Moje tělo 

25. 10. 2019 - Přednáška o Vietnamu 

7. 11. 2019 - První pomoc – přednáška Českého 

červeného kříže pro 9.A a 9.B  

11. 11. 2019 - Halloween - tajemné přivítaní ve škole 

spojené s řadou soutěží  pro odvážné pořádané třídou 

9.A  

12. 11. 2019 – přednáška E-liška 

28. 11. 2019 - Vánoční dílny s rozsvícením stromu 

11. 12. 2019 - Exkurze Drážďany  

2. 12. 2019 - Beseda o Vietnamu  

18. 12. 2019 - kino Mazlíčci 2. – pro I. stupeň 

19. 12. 2019 - Poslední aristokratka – pro II. stupeň 

20. 12. 2019 - Vánoční besídky a zpívání na schodech 

23. 1. 2020 - Přehlídka strojírenských firem 

29. 1. 2020 - Technohrátky  

30. 1. 2020 - Dětský karneval pro žáky I. stupně 

5. 3. 2020 - Výstava Rekordy a kuriozity ze světa savců v MM 
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7.4 Kulturní akce a vystoupení  
 

 Mládež a kultura 

Garanty kulturních akcí na škole jsou S. Elčknerová za I. stupeň a Ivana Kašparová za II. stupeň. V rámci 

programu Mládež a kultura se žáci účastnili divadelního, filmového představení, výstav. Všechny akce proběhly 

v Kulturním centru v České Třebové nebo v tělocvičně školy.            

 
Přehled dalších kulturních akcí: 

 Žáci 8. a 9. tříd, kteří se sami přihlásili, pravidelně navštěvovali divadelní představení ve 

Východočeském divadle v Pardubicích. V rámci divadelního předplatného 2019/20 viděli  hry -  

Divadelní komedie, Spřízněni volbou a Společenstvo vlastníků. Bohužel další představení byla 

vzhledem k situaci přesunuta na podzim.      

  Příprava expozice školy na Vánoční výstavě v Kulturním centru města a její návštěvy jednotlivými 

třídami. V rámci této akce se žáci naší školy zúčastnili různých výtvarných doprovodných programů.               

(učitelé I. stupně a VV) 

 Baletní představení „Jak pan Twardowski upsal duši ďáblu“ (Olawa), KC Česká Třebová, 4.-5. třídy  

(15. 10. 2019) 

 Divadelní představení Sněhová královna v ledovém království, Kulturní centrum, I. stupeň (22. 10. 

2019) 

 Taneční vystoupení Podzimní doteky (31.10., 1. 11.2019), Taneční škola Š. Prossové, KC v Č. 

Třebové, třídy I. stupně + 6.AB 

 

7.5 Mezinárodní aktivity  
 

Mezinárodní výměna se bohužel v tomto roce neuskutečnila, přestože jsme již měli připravený zajímavý 

program. Agrate Brianza leží nedaleko města Bergamo, které patřilo k největším ohniskům nemoci Covid – 19. 

Naštěstí jsme měli dobré zprávy o tom, že se nemoc u našich nejbližších přátel neprojevila, přestože byli 

všichni velmi dlouho přísně izolováni. Abychom jim alespoň nějak projevili svou účast, odeslali jsme jim 60 

různě velikých roušek mnoha vzorů, naším dárkem jsme je velmi potěšili.  

 

7.6 Vzdělávací aktivity ve spolupráci s jinými subjekty  

 

 Světový den první pomoci, Staré 

náměstí, žáci vybraných tříd II. stupně 

(11. 9. 2019)  

 Už jsem čtenář – program z Městské 

knihovny  

 Knížka pro prvňáčka – program 

z Městské knihovny 

 Výstava v Městském muzeu „Od 

košilky po rubáš“ (listopad 2019) 
 knihovna Parník Česká Třebová  - 

Českotřebovské pověsti (8. ročníky) 

 Výstava k výročí 17. listopadu, muzeum ČT, 13. 11. 2019 
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 Zdravohrátky  VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální, Ústí nad Orlicí - 13.11.2019 

 Slavnostní ukončení základní školní docházky 9. tříd na radnici (23. 6. 2020) 

 Spolupráce s ostatními ZŠ při organizaci celoměstských akcí pro děti 

 Vánoční výzdoba oken v Domově pro seniory v České Třebové (ŠD) 

 Pravidelná setkání pracovníků odboru školství a sociálního odboru MěÚ s vedením škol a výchovnými 

poradci.                                                      

 Programy všeobecné primární prevence rizikového chování ve spolupráci s občanským sdružením 

ACET ČR 

Říkat ano, říkat ne – přednáška pro 5. ročníky (11.12.) 

Nemoc jménem šikana – přednáška pro 6. ročníky (11.12.) 

Skrytá nebezpečí internetu – program pro 7. ročníky (11.12.) 

Jak se nenechat podvést – program pro 8. ročníky (12.12.) 

Světová náboženství – program pro 9. ročníky (12.12.) 

Přednáška pro rodiče o skrytých nebezpečích sociálních sítí 

 

 Programy plánované na jarní měsíce nebyly realizovány. 

 

 

8. Přehled soutěží a olympiád  
 

8.1 Recitační soutěž  

Jubilejní XXV. ročník školního kola recitační soutěže se tentokrát konal ve dvou dnech, protože se přihlásilo 

celkem 60 účastníků. Proto v pondělí 24. 2. soutěžilo 41 dětí z 1. stupně. V porotě zasedli také dřívější vítězové 

krajského kola soutěže – Adam Pávek, Ondra Kocourek, Veronika Samuelová (Stasiowská) a Kateřina Pešková 

(Ženková). 

Výkony našich mladých umělců byly skvělé. Tentokrát sedmičlenná porota opět neměla lehkou práci. Lze jen 

obdivovat kolik energie a úsilí věnovali všichni svému vystoupení. 

Nejprve se představilo 12 prvňáčků s roztomilým pásmem básní Jiřího Dědečka a samostatně vystoupila i Petra 

Škrobová. Potom soutěžilo v 1. kategorii 14 recitátorů a ve 2. kategorii 13 recitátorů. Do oblastního kola jsme 

vyslali E. Škrobovou, T. Vrabcovou, V. Gregarovou a H. Blažkovou. Z 2. kategorie postoupili V. Zelinková, H. 

Kočová a J. Šlesinger. 

V úterý 25. 2. vystoupilo se svým přednesem 19 žáků 2. stupně. Svými výkony přesvědčili porotu k postupu do 

oblastního kola A. Hrušková a V. Beran ze 3. kategorie a E. Dvořáková, L. Fricová, N. Sixtová a P. Viktorínová 

ze 4. kategorie. 

Všichni recitátoři si zaslouží poděkování společně s jejich dobrými koučkami Kristýnou Dostálovou a Danou 

Račkovou. 

Bohužel, vzhledem k situaci se oblastní kolo neuskutečnilo, pro nás ale naši recitátoři zůstávají vítězi. 
  

8.2 Olympiáda z anglického jazyka       

Dne 27. 1. 2020 se na naší škole konala olympiáda z anglického jazyka. Zúčastnilo se jí 21 žáků z 2. stupně. 

Matěj Jansa z 9. A a Nicole Hermanová ze 7. A nás vyhráli kola školní a poté nás reprezentovali v okresním 

kole v Ústí nad Orlicí. Tam Nicole obsadila vynikající 1. místo a Matěj velmi pěkné 10.  
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8.3 Olympiáda z občanské výchovy 
 

Dne 13. 2. 2020 proběhla na naší škole olympiáda z občanské výchovy. 

Zúčastnily se jí 8. a 9. ročníky. V kategorii osmých tříd se na 1. místě 

umístil Jan Krebs z 8. B, o 2. místo se podělil Vojta Šikula z 8. A s Janem 

Pálkou z 8. B a Veronikou Bělinovou z 8. A, na 3. místě se umístily Anna 

Marie Svobodová s Natálií Fišarovou, obě z 8. B. V kategorii devátých 

tříd byla nejúspěšnější Veronika Coufalová z 9. B. Na 2. místě se umístil 

David Andrle z 9. B a o 3. místo se podělil Richard Šmíd z 9. A s Lenkou 

Fricovou z 9. A a Davidem Řehořem z 9. B. 

 

8.4 Olympiáda z českého jazyka        

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 14 žáků z 8. a 9. 

tříd. Do okresního kola postoupili 2 žáci 9.A - Lenka Fricová a Matěj Jansa. Krásné 2. místo obsadila Klára 

Najmanová z 9.B.  

 

8.5 Dějepisná olympiáda  

V pátek 13. prosince 2019 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Dlouhé století se loučí (1880 – 

1920)“. Zúčastnilo se jí 11 žáků z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola, které se konalo 15. ledna 2020 v Ústí nad 

Orlicí, postoupila žákyně 9. ročníku Veronika Coufalová. Na dalších dvou místech se umístili opět žáci 9. 

ročníku - Šimon Linhart a Šárka Zahrádková. 

 

8.6 Sportovní soutěže 

Okrskové kolo ve florbale, 26. 11. 2019, ZŠ Nádražní, chl. 6. – 7. tř. 

Okrskové kolo ve florbale, 28. 11. 2019, ZŠ Nádražní, chl. 8. – 9. tř. 

Okrskové kolo v minifotbale, 7. 10. 2019, ZŠ Habrmanova, chl. 6. – 7. tř. 

Okrskové kolo v minifotbale, 23. 10. 2019, Vysoké Mýto, chl. 8 – 9. tř. 

 

Vánoční turnaj ve florbale – chlapci, školní tělocvična, 16. 12. 2019 

Vánoční turnaj ve florbale – dívky, školní tělocvična, 17. 12. 2019 

 

 

9. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

9. 1 Hospitační a kontrolní činnost ČŠI a jiných institucí 

Kontrola z ČŠI ve školním roce 2019/2020 neproběhla. Žáci v tomto školním roce neabsolvovali oficiální 

certifikované testování.  

Kontrola sociálního pojištění ze strany OSSZ proběhla dne 24. 2. 2020 bez závad. 

Kontrola oblastním inspektorem BOZP Českomoravského odborového svazu pracovníků školství byla 

provedena dne 2. 7. 2020. Se závěry kontrolní zprávy byl seznámen zřizovatel a závady dle bodu 2 budou 

školou odstraněny do 30. 9. 2020.  



23 

 

 

9. 2 Hospitační a kontrolní činnost školy 

Hospitační činnost byla vykonávána ředitelkou školy i zástupkyní ředitelky školy dle rozpisu hospitací. 

Hospitace probíhaly u začínajících kolegů, sledována byla spolupráce učitele s asistentkou pedagoga, činnost 

školní družiny. Pravidelně probíhala kontrola pedagogické dokumentace, pololetních prací, plnění ŠVP a 

dalších sledovaných ukazatelů. V období od 1. 9. 2019 do 10. 3. 2020 bylo provedeno 10 hospitací.  

Závěry z hospitací byly vždy individuálně probrány s vyučujícími. 

 

10. Základní údaje o hospodaření za rok 2019 
 

a) Finanční prostředky od státu ÚZ 33353 

Schválený rozpočet   21 988 100,- Kč   

Vyčerpáno    21 988 100,- Kč   

Z toho na platy   15 817 324,- Kč 

           na  OON          53 000,- Kč     

Celkem na mzdy   15 870 324,- Kč 

FKSP         316 376,- Kč     

ONIV         435 993,- Kč 

Pojistné                5 365 407,- Kč 

 

b) Finanční prostředky od státu ÚZ 33076 

Schválený rozpočet        548 614,- Kč   

Vyčerpáno         548 303,- Kč   

Z toho na platy        403 393,- Kč 

           na  OON                   0,- Kč     

Celkem na mzdy        403 393,- Kč 

FKSP              8 068,- Kč     

ONIV                     0,- Kč 

Pojistné         136 842,- Kč 

Vráceno      311,-Kč 

 

c) Finanční prostředky od zřizovatele: 

Příspěvek na provoz      3 950 000,- Kč  

 

d) Finanční prostředky ze Šablon II. 435 996,-Kč 

 

e) Finanční prostředky od MSPV – Potravinová pomoc  111 820,80,-Kč 

 

f) Finanční prostředky od Pardubického kraje na projekt 40 000,-Kč     
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11. Údaje o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 
 

     Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18, odst. 1) ukládá povinným subjektům 

zveřejnit údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.  

a)  Počet podaných žádostí o informace: 0   

b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c)  Opis podaných rozsudků soudu: 0 

d)  Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0 

 

 

 

 

 

V České Třebové dne 23. 9. 2020            

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Vomáčková 

          Mgr. Pavlína Vomáčková 

ředitelka školy 


