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

 



3 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 

Adresa školy:   560 02 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 

 

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Vomáčková  

 

Telefon:  465 531 054, 605 717 350 

E-mail:   podatelna@zs-ustecka.cz 

 

Bankovní spojení: 211767201/0600 

 

Školní jídelna - výdejna 

Telefon:   465 535 367, 736 518 044 

E-mail:   jidelna@zs-ustecka.cz 

 

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: 450 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 2021/2022 pracovala školská rada ve složení: 

1. Diana Kubešová – zástupkyně rodičů 

2. Kateřina Vávrová – zástupkyně rodičů 

3. Ing. Alica Hudečeková – zástupkyně zřizovatele 

4. Ing. Dagmar Havránková – zástupkyně zřizovatele, místopředsedkyně školské rady 

5. Mgr. Pavla Dušková – zástupkyně školy, předsedkyně školské rady 

6. Mgr. Lenka Špinarová – zástupkyně školy 
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1.2 Počty žáků podle tříd k 30. 9. 2021 

  

 Třída    Chlapci       Děvčata   Celkem            Třídní učitel 
 1.A 10 10 20 Mgr. Ivana Adamcová  

 1.B 10  8 18 Mgr. Bedřich Ducháček  

 1. ročník 20 18 38 

 2.A 13 10 23 Mgr. Sylva Elčknerová 

 2.B 13 10 23 Mgr. Dagmar Pavlíčková  

 2. ročník 26 20 46 

 3.A 9 7 16 Mgr. Zuzana Applová 

 3.B 9 9 18 Mgr. Martina Drymlová  

 3. ročník 18 16 34 

 4.A 12 6 18 Mgr. Lenka Balážová, Mgr. Marta Lederová 

 4.B 13 7 20 Mgr. Eva Pandulová  

 4. ročník 25 13 38 

 5.A 9 11 20 Mgr. Veronika Beranová 

 5.B 10 9 19 Mgr. Dagmar Slámová  

 5. ročník 19 20 39 

 6.A 11 8 19 Jiří Lohrer  

 6.B 9 9 18 Mgr. Jana Renčínová  

 6. ročník 20 17 37 

 7.A 11 15 26 Mgr. Gabriela Mikulecká  

 7.B 8 18 26 Mgr. Lucie Šurá  

 7. ročník 19 33 52 

 8.A 9 11 20 Mgr. Slavomíra Marková, Mgr. Hana Hudečková 

 8.B 12 11 23 Mgr. Petra Sedláková  

 8. ročník 21 22 43 

 9.A 9 12 21  Mgr. Lenka Špinarová  

 9.B 7 14 21  Mgr. Adriana Vítková 

 9. ročník 16 26 42 

 Celkem 184 185 369 

 1. stupeň 108 87 195 

 2. stupeň 76 98 174 

 

 

1.3 Přehled žáků podle místa bydliště k 30. 9. 2021 
 

Česká Třebová                              331 

Dlouhá Třebová                                25 

Litomyšl          1 

Přívrat                                          3 

Rybník                                           4 

Řetová                                           2 

Ústí nad Orlicí         2 

Třebovice v Čechách        1 

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

Celkem ve statistice                                 369 žáků 

 

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice je plně organizovaná, ve školním roce 2021/22 měla 18 tříd,  

3 oddělení družiny a 1 oddělení školního klubu. 
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Podle stavu k 30. 9. 2021 bylo v 18 třídách 369 žáků, podle stavu k 31. 10. 2021 bylo do 3 oddělení školní družiny 

a do školního klubu zapsáno 111 žáků. 

Na nové budově je samostatná jídelna - výdejna, kam se dovážejí obědy ze ZŠ Habrmanova, a stravují se zde žáci 

z celé školy. Podle stavu k 31. 10. 2021 se tu stravovalo celkem 401 osob. Z tohoto počtu bylo 43 zaměstnanců 

školy.  

 

Od března 2022 byli do naší školy přijímáni ukrajinští žáci. Celkem jich do 30. 6. 2022 bylo přijato 33. Po cca 

týdenní adaptaci v adaptační skupině byli žáci rozděleni podle věku do tříd, kde se jim individuálně věnovali 

učitelé i asistenti. Pro žáky byla zřízena jazyková příprava, aby se postupně seznamovali s češtinou.  

 

1.4 Pojetí a cíle základního vzdělávání v ZŠ 
 

Škola má všeobecné zaměření, podporuje 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. 

Školní rok 2021/2022 byl pro žáky a učitele dalším školním rokem poznamenaným covidem (testování, 

karantény, distanční výuka). K tomu se od března do školy zapisovali žáci ukrajinského původu.   

V srpnu 2021 byla naše škola jmenována školou pro poskytování  jazykové přípravy ve školním roce 2021/2022. 

Mezi našimi žáky „cizinec“ nebyl, ale pan učitel Jurček zajišťoval vzdělání takových žáků pro Základní školu 

Česká Třebová, Habrmanova ulice a pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice. Od března 2022 byla 

jazyková příprava poskytována i dalšími kolegy, jak pro ukrajinské žáky naší školy, tak také pro Základní školu 

Česká Třebová, Habrmanova ulice.  

      

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 2021/22 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, ve škole jsou 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. V době mimo vyučování bývají tyto prostory pronajímány veřejnosti. Dále se tu nachází 

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

využívána především školní družinou, školním klubem a třídami I. stupně o přestávkách. Zahradu využívá  

v době mimo vyučování i místní organizace skautů, která zde má klubovnu, a také Rodinné centrum Rosa, jež 

pracuje ve zrekonstruovaných prostorách po bývalé školní kuchyni a jídelně.  Ve školním roce 2021/2022 se na 

staré škole vzdělávalo celkem 157 žáků (ke 30. 9. 2021). 

V budově č. p. 500 (školička) byly dvě 1. třídy s celkovým počtem 38 žáků (ke 30. 9.2021). Obě učebny jsou 

vybaveny interaktivní tabulí. O přestávkách děti využívají sportovní areál školy. 

V budově č. p. 598 (nová škola) byly třídy II. stupně s celkovým počtem žáků 174 (ke 30. 9. 2021). 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 
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patře jsou 2 zrekonstruované odpočinkové kouty pro žáky a koutek přírody s několika druhy drobných zvířat. O 

práci v koutku je mezi žáky, především z nižších ročníků II. stupně, velký zájem. Učebna informatiky je 

v současné době vybavena 24 počítači, ve všech učitelských kabinetech jsou počítače s internetem. Z osmnácti 

tříd na celé škole je vybaveno interaktivními tabulemi celkem patnáct. Od 1. září 2021 přešla škola na 

elektronickou třídní knihu a elektronické suplování pomocí aplikace Bakaláři. Všichni pedagogové byli vybaveni 

pracovními notebooky a někteří také grafickými tablety.  

 

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. 

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

k bruslení zimní stadion.  

V následujících letech je potřeba rekonstruovat další prostory (celá budova školičky, další etapa rekonstrukce 

sociálních zařízení na II. stupni, podlahy, vstupní prostor a šatny na II. stupni a mnoho dalšího).  

 

1.6 Provedené opravy a investice 

 

Drobnější opravy a údržba všech školních budov probíhaly v průběhu celého 

školního roku.  

V prosinci 2021 proběhla výměna osvětlení ve velké tělocvičně za úspornější 

LED zářivky. O hlavních prázdninách proběhly úpravy na školní zahradě u I. 

stupně. Rozšířila se zpevněná plocha u budovy a dřevěný domeček pro hry dětí 

dostal pevný podklad.  

Během jara 2022 byla provedena výměna protipožárních dveří na budově II. 

stupně a tzv. multiučebna na budově II. stupně byla vybavena novou podlahou.  

Během hlavních prázdnin probíhala I. fáze rekonstrukce budovy II. stupně – 

zrekonstruována byla sociální zařízení pro dívky (původně chlapecká), dále 

pokračovala instalace nových elektrických rozvodů ve třídách ve 2. patře na 

staré škole a nové osvětlení v těchto třídách. Na konci školního roku proběhla 

rekonstrukce doskočiště na školním hřišti.  

Pro školní rok 2022/2023 byly pořízeny z Národního plánu obnovy učební 

pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a digitální kompetence 

(tablety, nabíjecí boxy, čidla , …). 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání 
      

Výuka ve školním roce 2021/2022 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“. 
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3. Přehled pracovníků školy 2021/2022  
 

3.1 Učitelé 

 

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDNICTVÍ APROBACE 

1. Adamcová Ivana 1.A I. stupeň 

2. Applová Zuzana 3.A I. stupeň 

3. Balážová Lenka 4.A I. stupeň 

4. Beneš Stanislav  ČjL, Aj 

5. Beranová Marie  I. stupeň, únor-březen 2022 

6. Beranová Veronika 5.A I. stupeň 

7. Borecká Tereza  TV - Psy 

8. Cindrová Michaela  I. stupeň 

9. Drymlová Martina 3.B I. stupeň 

10. Ducháček Bedřich 1.B I. stupeň 

11. Dušková Pavla zástupkyně ředitelky I. stupeň 

12. Elčknerová Sylva 2.A I. stupeň 

13. Frűhaufová Hana  ČjL, OV, Nj 

14. Hudečková Hana 8.A (od dubna 2022) ČjL, D 

15. Jurček Dominik  RJ, Vv 

16. Jurečková Romana  Spec. pedagog, výchový poradce 

17. Kubišta Petr  Inf, Pč 

18. Kyllarová Ivana  M, RoV  

19. Lederová Marta 4.A I. stupeň 

20. Lohrer Jiří 6.A  Tv, Pp 

21. Marková Slavomíra 8.A (do března 2022) Z, Rj, Nj, Aj, do března 2022 

22. Mikulecká Gabriela 7.A Inf, Fy 

23. Nováková Irena  Hv 

24. Pavlíčková Dagmar 2.B I. stupeň 

25. Račková Dana  ČjL,OV 

26. Renčínová Jana 6.B  ČjL, Ov 

27. Sedláková Petra 8.B M, Fy 

28. Skopalová Pavla  HV, Nj 

29. Slámová Dagmar 5.B I. stupeň 

30. Šimůnková Pavla  I. stupeň 

31. Špátová Dana  I. stupeň 

32. Špinarová Lenka 9.A ČjL,D 

33. Šurá Lucie 7.B Ov, Vv 

34. Vítková Adriana 9.B Tv, Pp 

35. Vomáčková Pavlína Ředitelka Tv, Pp 

 

Během školního roku 2021/2022 došlo v pedagogickém sboru naší školy k několika změnám. Do prvních tříd 

nastoupili Mgr. Ivana Adamcová a Mgr. Bedřich Ducháček. Ve třídě 6.A zahájil školní rok třídní učitel Jiří 

Lohrer, v 6.B Mgr. Jana Renčínová. Od listopadu byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Lenka 

Balážová, práce ve 4.A se ujala Mgr. Marta Lederová. V březnu onemocněla Mgr. Slavomíra Marková, třídnictví 

v 8.A převzala Mgr. Hana Hudečková. Za nemocného Mgr. Stanislava Beneše převzala hodiny anglického jazyka 

Michaela Cindrová.  
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3.2 Vychovatelky ŠD a ŠK 

 

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO ODDĚLENÍ 

1. Zelinková Renata ŠD 1 

2. Čechalová Libuše, Beranová 

Aneta, Plachá Iva 

ŠD 2 

3.  Borecká Tereza ŠD 3 

4. Pachlová Marika ŠK 

 

3.3 Asistentky pedagoga 

 

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA 

1. Doskočilová Irena 3.A 

2. Pachlová Marika 3.B 

3. Beranová Aneta (do března 2022) 

Benešová Monika 

4.A 

4. Dlouhá Alena 4.B 

5. Haniková Lenka 5.B 

6. Kosárová Petra  6.A 

7. Ing. Adámková Andrea 9.A 

 

 

3.4 Provozní zaměstnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

studia 
 

Do dvou tříd 1. ročníků nastoupilo v září celkem 38 žáků a třídními učiteli byli Mgr. Ivana Adamcová a Mgr. 

Bedřich Ducháček.  

 

K zápisu k povinné školní docházce přišlo ve dnech 8. - 9. dubna 2022 38 dětí a 9 dětí po odkladu v předchozím 

roce. U 4 dětí bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. 

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO ZAŘAZENÍ 

1. Mikešová Jana zástupce pro ekonomiku 

2.  Pechová Eva zástupce pro ekonomiku, od 

dubna 2022 

3. Pávek Petr správce budov 

4. Voleská Ivana uklizečka 

5. Kovářová Věra uklizečka 

6. Šelepová Zdeňka uklizečka 

7. Kovářová Miloslava  uklizečka 

8. Velecká Gabriela vedoucí výdejny obědů  

9. Marišková Lenka pomocná kuchařka 

10. Jánová Hana pomocná pracovní síla 
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Přijímací řízení 

Ze školy z devátých tříd vycházelo ve školním roce 2021/22 celkem 43 žáků. Jedna žákyně si pro další studium 

zvolila umělecký obor na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí, druhá bude rozvíjet své sportovní 

nadání při studiu na Sportovním gymnáziu v Pardubicích. Ze zbylých 41 žáků devátých ročníků jich 14 nastoupí 

do odborných učilišť, ostatní si zvolili maturitní obor, z toho 7 v prvním ročníku Gymnázia v České Třebové. 

Přestože uchazeči maturitních oborů absolvovali jednotnou přijímací zkoušku se střídavými úspěchy, byli vesměs 

přijati v prvním nebo ve druhém kole přijímacího řízení. Mezi vycházejícími žáky z 9. tříd byli i 3 Ukrajinci. 

Všichni budou pokračovat na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí. 

Z pátých tříd 5 žáků úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky na osmileté gymnázium v Č. Třebové. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled prospěchu školy za 1. pololetí 2021/2022 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,581 

Prospěli s vyznamenáním:  212 

Prospěli:    142 

Neprospěli:    15 

Nehodnoceni:    1 

 

Zameškané hodiny  Celkem: Na žáka: 

omluvených    17 906 48,264 

neomluvených          17  0,046 

 

 

5.2 Přehled prospěchu školy za 2. pololetí 2021/2022 

 

Celkový průměrný prospěch:  1,584 

Prospěli s vyznamenáním:  211 

Prospěli:    175 

Neprospěli:    16 

Nehodnoceni:    2 

  

Zameškané hodiny  Celkem: Na žáka: 

omluvených    25 772 64,109 

neomluvených          27  0,067 

 

5.3 Hodnocení chování žáků 2021/2022 
 

Výchovná opatření: 

V 1. pololetí bylo uděleno celkem 10 napomenutí třídního učitele, 4 důtky třídního učitele, 6 důtek ředitelky školy 

a 4 dvojky z chování. Pochvala třídního učitele byla udělena 2 žákům.  

https://www.ssup.cz/
https://www.ssup.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
https://www.sgpce.cz/
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Ve 2. pololetí bylo uděleno 13 napomenutí třídního učitele, 12 žákům byla udělena důtka třídního učitele a 5 

žákům důtka ředitelky školy. Tři žáci měli dvojku z chování. Ve 2. pololetí 40 žáků dostalo pochvalu třídního 

učitele a 2 žáci pochvalu ředitelky školy. 

Důtky třídního učitele a napomenutí třídního učitele byly uděleny převážně za opakovanou nekázeň, nevhodné 

chování, zapomínání, neplnění školních povinnost. 

Snížené známky z chování byly uděleny za neomluvené hodiny, opakované porušování školního řádu a šíření 

tabákových výrobků.  

 

5.4 Zpráva výchovné poradkyně 

Ve školním roce 2021/22 bylo k 30. 9. 2021 na škole evidováno 35 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

žáků mělo 1. stupeň podpůrných opatření, 19 žáků 2. stupeň, 7 žáků 3. stupeň, jeden žák měl 4. stupeň podpůrných 

opatření a 1 žák 5. stupeň podpůrných opatření. Osm žáků se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu, 

7 žákům se věnovaly asistentky pedagoga. Z celkového počtu jsou 3 žáci mimořádně nadaní (2 na matematiku a 

1 sportovně). Těmto žákům škola vychází vstříc podle doporučení PPP.  

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

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

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

s problémovým 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 také pozici výchovné poradkyně. 

 

5.5 Školní poradenské pracoviště  

Členové školního poradenského pracoviště:    

Mgr. Romana Jurečková – výchovný poradce, školní speciální pedagog 

Mgr. Lucie Šurá – školní metodik prevence 

              Mgr. Ivana Kyllarová – kariérní poradce 

                                               Mgr. Sylva Elčknerová – logopedický poradce 

     

I v tomto školním roce jsme se snažily naplnit hlavní cíl naší práce, a to poskytovat kvalitní poradenské služby 

jak pedagogickým pracovníkům, žákům tak i jejich rodičům v následujících oblastech: 

 zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (depistáž, pedagogická intervence, 

reedukace, spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, podpora rodičů)  

 péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem (1. třídy- depistáž žáků s percepčním oslabením, včasné 

podchycení a podpora) 

 problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence (včasné podchycení a podpora) 

 kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

 prevence sociálně patologických jevů a prevence rizikového chování 

 adaptační podpora pro žáky z Ukrajiny a jejich rodiče 
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Předmět speciálně pedagogické péče probíhal u deseti žáků, jako podpůrné opatření doporučené školskými 

poradenskými zařízeními (PPP, SPC), u dalších čtyřech žáků bylo nastavené podpůrné opatření 1. stupně v rámci 

plánu pedagogické podpory. U žáků, kteří přestoupili z jiné školy, byl nastaven tzv. vyrovnávací program, u 

jednoho žáka byl vytvořen individuální výchovný plán. Z důvodu včasného podchycení problémového chování 

žáků probíhaly výchovné komise, a to celkem 14krát.  V případě potřeby probíhala intenzivní spolupráce jak se 

školskými zařízeními jako PPP, SPC, SVP, tak s odborem sociálně právní ochrany dětí, a dále i s neziskovými 

organizacemi.  

 

Našimi prioritami byla metodická podpora učitelů, asistentů pedagoga a vychovatelů ŠD v práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. Na naší škole máme již tři žáky s mimořádným nadáním, 

které podporujeme v rozvoji jejich nadání výukou daného předmětu ve vyšším ročníku, a také zajištěním 

vzdělávání pedagogů, zajištěním kvalitních výukových pomůcek, softwaru. Dále probíhá poradenská podpora 

žáků a rodičů. Podpora zdravých vztahů ve škole a ve třídě je pro nás a naše žáky velmi důležitá. Proto průběžně 

probíhají jak preventivní, tak v případě potřeby i intervenční programy. Vedeme děti k zodpovědnosti za své 

chování a k empatii vůči ostatním.  

Do naší školy zveme i organizace, které  se zaměřují na preventivní práci s žáky.  

 

5.6 Metodické sdružení I. stupně 

Na pravidelných měsíčních schůzkách jsme si vzájemně vyměňovali nápady a zkušenosti do výuky, seznamovali 

se s novými informacemi ze vzdělávacích seminářů, upravovali digitální kompetence dle změn RVP. Především 

jsme ale hledali cesty, jak pomoci žákům s problémy v chování i vzdělávání dětí s jiným mateřským jazykem. 

Během školního roku jsme společně s radostí prožili Veselý týden plný barev a skvělých nápadů dětí i rodičů, 

v rámci projektu Poznej Českou Třebovou jsme hledali svá bydliště na mapách, na procházkách se seznamovali 

s různými pamětihodnostmi i osobnostmi našeho města. Úspěšný byl i Den životního prostředí, kdy si všichni 

žáci hravými aktivitami zopakovali pravidla třídění odpadů.  

                                                                                                                                   

5.7 Předmětové komise  

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

 

KOMISE VEDOUCÍ KOMISE 

Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Lenka Špinarová 

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. Lucie Šurá 

Člověk a zdraví Jiří Lohrer 

Člověk a svět práce Mgr. Dana Račková 
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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. Některé semináře a školení, které absolvovali, měly akreditaci MŠMT. 

Jednalo se především o semináře zaměřené na novou informatiku v souvislosti se změnou RVP, práce se žáky se 

SVP, na osobnostní rozvoj, nové formy a metody ve výuce. Většina seminářů se konala on-line formou.   

 

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

školy.  

 

Účast pedagogů na DVPP 2021/2022: 

 

NÁZEV JMÉNO DATUM 

Zábavné vyučování na I. stupni ZŠ aneb Rozvíjíme čtenářskou a 

matematickou gramotnost 

Drymlová 14. 9. 2021 

Práce s diferencovanou třídou v AJ Dušková 5. + 7. 10.2021 

Práce s diferencovanou třídou v AJ Drymlová 5. + 7. 10. 2021 

Proč roste agresivita u dětí Dušková 11. 10. 2021 

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávajících děti/žáky – 

cizince 

Vomáčková 20. 10. 2021 

Učíme informatiku na I. stupni ZŠ Drymlová 21. 10. 2021 

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi. Slámová 

Haniková 

6. 12. 2021 

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince Vomáčková 14. 10. 2021 

Úpravy ŠVP v rámci INSPIS Sedláková 23. 9. 2021 

Jak posílit psychiku žáků v online době Račková 14. 4. 2021 

Jak budovat schopnost komunikace od prvních slůvek v angličtině Balážová 25. 11. 2021 

Aktivizační metody do každé hodiny Adamcová 12. 11. 2021 

Seminář pro výchovné poradce Kyllarová 13. 10. 2021 

Jak rozvíjet nadaného žáka v matematické gramotnosti Pavlíčková 5. 11. 2021 

Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku Špinarová 3. 11. 2021 

Práce s agresivními dětmi Šurá 11.+18. 11. 2021 

Týmová spolupráce Dušková 1. 11. 2021 

Osobnost učitele a žáka Dušková 1. 12. 2021 

Jak na nový RVP ZV ve škole Dušková 

Vomáčková 

8. 12. 2021 

Revize RVP ZV-Startovací balíček-Práce s daty, základy 

informatiky  

Mikulecká 5. 1. 2022 

Revize RVP ZV-Startovací balíček-Základy algoritmizace a 

programování 

Mikulecká 6. 1. 2022 

Práce s žákem s lehkým mentálním postižením – online ukázková 

hodina 

Špinarová 13. 1. 2022 

Knihovna Špinarová  24. 2. 2022 

Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání Vomáčková 17. 1. 2022 

Jak na tisk výpisů a vysvědčení Vomáčková 19. 1. 2022 

Čtenářské dílny Hudečková 10. 1. 2022 
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Matematika nás baví Drymlová 24. 1. 2022 

Matematická gramotnost Sedláková 26. 1. 2022 

Badatelsky orientovaná výuka v praxi pro I. stupeň Elčknerová 11. 1. 2022 

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I Jurček 30. 3. 2022 

Práce s žákem s lehkým mentálním postižením – online ukázková 

hodina 

Adámková 13. 1. 2022 

Čtenářské dílny III – Poezie Špinarová 28. 2. 2022 

Čtou? A mají co? O současné literatuře pro děti a mládež. Špinarová 11. 2. 2022 

Sociální klima třídy a role učitele Šurá 14.+15. 2. 2022 

Náměty na výuku slovní zásoby v AJ Dušková 2. 2. 2022 

Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogů Dušková 9. + 11. 2. 2022 

Dílna čtení jako součást běžné výuky Drymlová 9. 2. 2022 

Dílna čtení jako součást běžné výuky Špinarová 9. 2. 2022 

Jak na program Canva – pro učitelky Špinarová 22. 2. 2022 

Jak na “zlobivé” dítě? Drymlová 15. 2. 2022 

Dílna čtení jako součást běžné výuky Hudečková 9. 2. 2022 

Dílna čtení jako součást běžné výuky Pandulová 9. 2. 2022 

Záznamy z žákovské četby Špinarová 17. 2. 2022 

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP Špinarová 17. 2. 2022 

Práce s heterogenní třídou  Pandulová 25. 2. 2022 

2. 3. 2022 

Čtenářská gramotnost II. stupeň s Jitkou Vyplašilovou Špinarová 15. 3. 2022 

Digitální technologie pro II.stupeň Mikulecká 22. 3. 2022 

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II. Jurček 27. 4. 2022 

Piráti, mimozemšťané a psi 

 / Úvod do nové informatiky / 

Pandulová 25. 4. + 8. 5. 

2022 

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III. Jurček 25. 5. 2022 

Aktualizace ŠVP ZV Dušková 26. 4. 2022 

Formativní a normativní hodnocení Dušková 28. 4. 2022 

Formativní hodnocení s klidem Špinarová 11. 4. - 8. 5. 2022 

Úpravy ŠVP v rámci InspIS Sedláková 7. 6. 2022 

Badatelská výuka soudobých dějin Špinarová 25. 5. 2022 

Náměty pro učitele 1. a 2. třídy Beranová 23. 5. 2022 

Metodický průvodce 1. třídou Beranová 3. 6. 2022 

Emoční potřeby pedagoga Beranová 15. 6. 2022 

Hodnocení a sebehodnocení žáků Dušková 16. 6. 2022 

Mediální výchova Špinarová 8. 6. 2022 
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7. Údaje o aktivitách školy  
 

7.1 Projekty  

 
 MAS Orlicko 

Ve školním roce 2021/2022 byly aktualizovány projektové záměry a přidány 2 nové (renovace šaten II. stupně a 

vytvoření poradenského pracoviště).  

Projekt Šablony II. – ZŠ Česká Třebová, Ústecká ulice z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

probíhal od 1. 9. 2019 do 28. února 2022. V projektu jsme realizovali vzdělávání pedagogů, komunitní setkávání 

s rodiči žáků, projektové dny pro žáky ve škole i mimo školu, doučování.  

Od 1. ledna 2022 se škola zapojila do projektu Šablony III – ZŠ Česká Třebová, Ústecká ulice z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tomto projektu hradíme činnost speciálního pedagoga (1/2 úvazek), 

tandemovou výuku pedagogů, pro žáky projektový den mimo školu a povinnou šablonu projektový den ve škole.  

 

 Mléko a ovoce do škol  

Také ve školním roce 2021/2022 pokračoval tento projekt, který žákům nabízí každých 14 dní rozmanité ovoce 

a zeleninu a mléčné produkty.  

 

7.2 Ze života školy 

 
 Školní knihovna 

Školní knihovna byla pro všechny žáky přístupna po celý školní rok o velké přestávce v přízemí budovy II. 

stupně. O výpůjčky žádali především žáci ze sedmých, osmých a devátých ročníků. 

 

 Školní časopis 

V tomto školním roce došlo k obnovení tradice Parnických vln – školního časopisu, který vyšel celkem 4x pod 

vedením Mgr. Lenky Špinarové. Na článcích se podíleli nejen žáci ze všech ročníků, ale také učitelé, kteří zde 

zveřejňovali především úspěchy našich žáků v různých soutěžích. O časopise vznikla i reportáž, kterou natočila 

OIK TV 3. 12. 2021.  

 

 

 Volba povolání 

Vycházející žáci dostali Atlasy škol pro Pardubický kraj, ve kterých našli přehled všech středních škol a jimi 

nabízených studijních oborů pro následující školní rok. 

Zájemci navštívili přehlídku škol, která se již tradičně konala v říjnu 2021 na SŠ Technické a dopravní Gustava 

Habrmana v České Třebové. 

Z důvodu opakujících se karantén nemohla proběhnout návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí s přednáškou pro 

žáky k volbě povolání. Naši školu navštívila v lednu 2022 pracovnice Informačního a poradenského střediska ÚP 

Ústí nad Orlicí paní Iva Tomšová a nabídla doposud nerozhodnutým žákům možnost individuální konzultace.  
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S vycházejícími žáky i s rodiči probíhaly po celou dobu diskuse a individuální konzultace za účelem vybrat 

nejvhodnější střední školu. Kariérní poradkyně zajišťovala veškerou agendu ohledně přihlášek na střední školy a 

žáci i rodiče se na ni mohli kdykoliv obrátit. 

 

 

 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.  

Ve školním roce 2021/2022 byla tato oblast potlačena, přesto škola zůstala zapojena v celostátní síti škol MRKEV 

– metodika a realizace komplexní ekologické výchovy.  

 

Den životního prostředí 

5. červen je Dnem životního prostředí. U této příležitosti proběhla dne 3. 6. 2022 celoškolní akce k podpoře třídění 

odpadu nejen ve škole. Na prvním stupni jsme jej propojili s připomenutím zásad správného třídění odpadů a 

recyklací surovin. Na chodbách jsme připravili výstavu s informacemi i praktickými ukázkami třídění. 

Následovaly hry, ve kterých žáci museli prokázat znalosti o třídění odpadů i odhad doby rozkladu materiálů 

v přírodě. Ve třídách využili připravené interaktivní materiály a videa o recyklačních linkách i skládkách odpadů. 

Jako shrnutí získaných informací posloužila hra Riskuj! s mnoha otázkami k danému tématu. 

Vyhráli jsme všichni. Někteří malou odměnu a ocenění znalostí, všichni ale i nový impuls k zamyšlení: Jaký je 

nejlepší odpad? Teď už vědí všichni: Žádný! 

Pro žáky II. stupně byl připraven 1. ročník „Únikovky“. Žáci byli rozdělení do 6členných týmů. Na každém z 15 

stanovišť museli splnit úkol, za jeho splnění tým obdržel kód další místnosti a kód do tajenky. Pokud se při plnění 

týmu nedařilo, mohli 3x využít žolíka. Po závěrečném překódování tajenky do otázky žáci ještě museli vymyslet 

3 odpovědi. Žákům se líbila především stanoviště s přenášením kapky vody, tvořením básniček, šifrováním, 

stavěním věže. Hry se zúčastnilo dohromady 28 týmů. Nakonec zvítězil tým č. 21 ve složení M. Mareš a A. Vébr 

(8.B), K. Kolářová a K. Balcarová (9.A), Š. Vébr a Tran Duc Tiep (6.B), na 2. místě se umístil tým č. 2 ve složení 

K. Sucháčková a A. Řeháková (7.A), V. Kovářová a N. Marielová (8.A), T. Šmídová a K. Hájková (7.B). Třetí  

místo získal tým č. 9 ve složení N. Halamová a L. Kolářová (7.B), K. Štantejská a J. Borková (9.B), Ž. Rybková 

a D. Kliková (6.B). Všechny 3 týmy byly odměněny dortem.  

 

 Školní parlament 

Školní parlament ve školním roce 2021/2022 obnovil svoji činnost pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Šuré a 

uspořádal následující zajímavé akce:  
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Den bez aut 

Ve středu 22. září se naše škola připojila k celorepublikové akci Den bez aut. Organizace celé akce se zhostil 

školní parlament, vytvořil krásné plakáty a jednotlivé třídy výborně motivoval. 

Jelikož se naše škola nachází u frekventované silnice, bylo naším cílem snížit počet aut, která zastavují u školy a 

zvýšit tak bezpečnost dětí přicházejících do školy. Dalším cílem bylo žáky motivovat k pohybu.   

Jednotlivé třídy dostaly za úkol přijít do školy nejlépe pěšky, případně na kole, koloběžce, žáci ze vzdálenějších 

obcí mohli využít MHD. Za jednotlivé způsoby dopravy dostali vždy žáci přidělené body. Během první vyučovací 

hodiny byly body v jednotlivých třídách sečteny a třída s nejlepším průměrem bodů získala chutnou snídani. 

Jelikož většina žáků přistoupila k akci zodpovědně, výsledky byly velmi těsné. Na I. stupni šlo pěšky nejvíce dětí 

ze 2.A s třídní učitelkou Mgr. Sylvou Elčknerovou a na II. stupni zvítězila třída 9.B s třídní učitelkou Adrianou 

Vítkovou. 

Školní kolekce oblečení 

Naše škola se rozhodla vytvořit vlastní kolekci oblečení. Nejprve se hlasovalo ze tří log o to nejlepší. Po Vánocích 

byl spuštěn e-shop, kde si mohli žáci zakoupit jednotlivé kousky oblečení nebo tašky a batohy. Na výběr měli ze 

čtyř barev – modré, bílé, šedé a černé. E-shop byl uzavřen 19. ledna a všichni nedočkavě čekali na své objednávky. 

 

Retro den byl fajn! 

V úterý 22. 3. se na 2. stupni uskutečnil Retro den. Všichni žáci se měli převléknout do oblečení z dob minulých. 

Do akce se zapojili i pedagogové. Bylo až s podivem, s jakými nápady žáci přišli a co vše se v domácnostech 

ještě najde z dřívějších let. 

Nejvíce se zúčastnily mladší ročníky, ale ani vyšší nezůstaly pozadu. Cenu za nejpovedenější kostýmy získala 

Anna Marklová ze 6.B, Matyáš Jurka z 6.A a Karolína Hondlová z 9.A. 

 

Z pohádky do pohádky  

Dne 22. 3. se žáci I. stupně zapojili do tematického pohádkového dne. Z každé třídy byl vybrán nejnápaditější 

kostým a tři nejlepší kostýmy z celé školy byly odměněny. Na třetím místě se umístil Alex Marek z 1.A jako 

klaun, na druhém místě se umístil Honza Stach ze 4.B jako hloupý Honza a na prvním místě se umístila Sofie 

Žemličková ze 3.A jako Zlobilka.  

 

 Českotřebovský Ámos 

Přátelská, milá, usměvavá …. To je vítězka 4.  ročníku Českotřebovského 

Ámose na naší škole - Mgr. Martina Drymlová. Obětavá kolegyně, která jde do 

všeho s obrovským nasazením, férová – nejen ke kolegům, ale hlavně k dětem. 

Děti ji milují a vědí, že za ní mohou přijít s jakýmkoliv problémem. Vždy se 

jim snaží vše vysvětlit, vymýšlí pro ně různé hry, díky kterým je výuka mnohem 

víc vtáhne a baví. Stejně jako my všichni, bývá někdy unavená, ne úplně ve své 

kůži, ale vždy přijde do hodiny s úsměvem. Dá se s klidem říci, že se pro roli 

učitelky narodila…. 
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• Spolupráce s Domovem pro seniory ve Sloupnici 

I v tomto školním roce se podařilo pokračovat ve spolupráci 

s Domovem pro seniory ve Sloupnici. Na jaře a na podzim žáci 

poslali drobné dárky a rukodělné výrobky k výzdobě pokojů. Ve 

spolupráci s učitelkami výtvarné výchovy žáci vytvořili přáníčka 

a v předmětu vaření napekli pro seniory cukroví. 

 

 

 

 Akce školní družiny a školního klubu 

Říjen: 4. 10. 2021 Celotýdenní projekt „Máme rádi zvířata“ – Mezinárodní den zvířat 

11. - 15. 10. 2021 Podzimní dílničky 

            20. 10. 2021 Den stromů 

25. 10. 2021 Halloweenská párty 

 

Listopad: 5. – 9. 11. 2021 Programování s městskou knihovnou 

     15. - 16. 11. 2021 - „Poznej naši minulost….. 17. listopad“ - tematicky zaměřená stezka školou 

 

Prosinec: 2. 12. 2021 Mikulášské divadlo, Koráb z Brna 

     8. 12. 2021 Soutěž o nejhezčího sněhuláka 

                 20. – 22. 12. 2021 Vánoční dílničky 

 

Březen: 22. 3. 2022 Pohádkový den – pohádkové soutěže na školní zahradě 

 

Duben: 12. 4. 2022 Velikonoční dílničky 

  22. 4. 2022 Úklid cyklostezky ke Dni Země 

        28. 4. 2022 Pálení čarodějnic 

 

Květen: 18., 19., 25. 5. 2022 Spolupráce s knihovnou – 

pokusy zábavnou formou 

               31. 5. 2022 Otevírání studánek – pítka pro 

ptáčky 

 

Červen: 2. 6. 2022 Den dětí – pohádková cesta 

 

 

 Zookoutek 

I tento školní rok jsme měli v provozu zookoutek ve 2. patře budovy II. stupně. Dlouhodobě zde máme morčata, 

křečky, králíky, andulky, šneky, korely, osmáky. V péči o zvířata se tu střídají žáci II. stupně během celého 

školního roku. Na prázdniny si zvířátka rozebírají domů.  

Současně chceme poděkovat i Dílně STUDÁNKA nedaleko naší školy, jejím zaměstnancům i klientům, kteří se 

starají přes letní prázdniny o naše korely. Korely se tam mají jako v luxusním hotelu! 
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 Lyžařský kurz  

Po delší lyžařské pauze mohly sedmé ročníky ve dnech 13. – 18. 3. 2022 konečně vyrazit na lyžařský kurz do 

nedalekých Čenkovic. Ubytování bylo zajištěno na turistické ubytovně „Statek“ SKI KLUB ČT, stravování nově 

v restauraci Skičko Bar. Dvakrát denně vyráželi žáci na svah pilovat a zdokonalovat své lyžařské i snowboardové 

dovednosti. Večer byly na programu společenské hry, hudební kvíz, výuková videa a samozřejmě diskotéka. 

Středa byla zvolena jako odpočinkový den, proto jsme na svah vyrazili pouze ráno a odpoledne nás čekala 

procházka obcí. Počasí i sněhové podmínky byly celý týden velice příznivé, což jsme si všichni patřičně užili.  

 

 Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik žáků 1. – 5. ročníku probíhal od září 2021 v Krytém plaveckém bazénu v České Třebové. Výcvik 

vedli instruktoři plavecké školy a zúčastnili se ho žáci z I. stupně naší školy.  

 

 

 Bruslení 

Žáci I. stupně v rámci hodin tělesné výchovy absolvovali několik lekcí bruslení na zimním stadionu v České 

Třebové.  

 

 Lyžařská školička 

Žáci třetích tříd využili nabídky Lyžařské školy Peklák a zúčastnili se 

dvou lekcí lyžování. Děti byly rozděleny podle úrovně lyžování a v 

malých skupinkách zkoušely své první krůčky a pohyby na lyžích, či 

již zdárně brázdily českotřebovský svah. Děti se lyžování nevzdaly i 

přes nevyzpytatelné počasí a užily si společné chvíle strávené mimo 

třídu. Podle jejich reakcí se akce vydařila a budeme se těšit na 

spolupráci s lyžařskou školičkou i v dalších letech.  

 

 

 

 Pobyt v přírodě 3.B 

V týdnu od 13. - 16. června 2022 vyrazila 3.B do Deštného v Orlických horách, kde děti čekal sportovní pobyt, 

který se nesl v duchu Pevnosti Boyard. Pro děti byly připraveny úkoly sportovní, přemýšlivé, vědomostní a 

především týmové. Jednotlivé týmy mezi sebou soupeřily např. v běhacích piškvorkách, v počtu uhodnutých 

hádanek, sahaly do záhadných misek, plnily úkoly v penzionu, v přírodě i u bazénu. Za každý splněný úkol dostala 

skupina indicii, která jim poté pomohla v uhádnutí finálního slova. To jim sloužilo jako klíč k truhle s pokladem. 

Děti si celý pobyt náležitě užily a určitě měly doma co vyprávět! 

 

 Zájmové kroužky 

Ve školním roce 2021/2022 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 
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hry a keramický kroužek. Provoz zajišťovali externí vedoucí. V říjnu začal pracovat na škole kroužek Veselá věda 

pod vedením Květoslavy Štěpánkové.   

 

Od února začal na naší škole fungovat kroužek zpívání pod vedením Martiny Drymlové a Dagmar Pavlíčkové. 

Ve středu 18.května se konal první veřejný minikoncert pěveckého kroužku věnovaný maminkám a tatínkům 

malých zpěváčků. Žáčci od poloviny března pilně trénovali a publiku představili písničky s názvem Datel, Straka, 

Mravenec jde trávou, Stromy atd. Velkým překvapením bylo, že si diváci vyžádali přídavek. Od paní ředitelky 

poté děti dostaly sladkou odměnu, pro paní učitelky byl největší odměnou velký počet příchozích a především 

krásný obrázek s věnováním a kytičkou od dětí. 

 

7.3 Školní akce  

 

 Etika mezi světy  

Čtvrtek 14. 10. se nesl ve znamení preventivních programů organizace Acet. Poprvé si žáci 4. tříd vyzkoušeli 

Plavbu po on-line moři, která je velmi zaujala, a to nejen informacemi, ale i zpracováním. 6. třídy se jako každý 

rok seznamovaly s problematikou šikany a 7. třídy pokračovaly v programu Skryté nebezpečí internetu. 

Další blok programů se konal 11. 11. pro 8. třídy na téma Jak se nenechat podvést. 6. třídy si poslechly o Skrytých 

nebezpečích internetu. 1. a 5. třídy se naučily Říkat ano, říkat ne. 

Po tříměsíční pauze jsme se potkali znovu a 15. 3. žáci 9. tříd diskutovali o Světových náboženstvích a sektách a 

8. třídy o Přátelství a lásce. Dne 12. 4. si žáci 7. tříd vyslechli poučení o Sexu, AIDS a vztazích. Blok přednášek 

zakončily 9. třídy diskuzí o Holokaustu a předsudcích. 

 Revolution train 

V úterý 9. 11. 2022 žáci 8. a 9. tříd navštívili protidrogový vlak s názvem Revolution train. Organizátoři si kladou 

za cíl žáky poučit o nebezpečnosti drog a o jejich zdravotních následcích. Program je interaktivní a konal se 

v prostorách vlakového nádraží v České Třebové.  

Pokračování programu probíhalo 22. a 23. května již v prostorách školy. Pro žáky si program připravili zkušení 

policisté preventisté. Žáci se dozvěděli mnoho poučných informací.  

 Vánoční strom 

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 jsme společně rozsvítili náš vánoční strom. Chtěli jsme navázat na tradici našich 

vánočních trhů, ale okolnosti byly, bohužel, proti nám. Jsme proto moc rádi, že jsme se sešli i v této složité situaci, 

abychom advent začali trochu svátečně. Chtěli jsme nejen našim žákům, ale i jejich rodičům a prarodičům popřát 

klidný advent a hodně zdraví do nového roku.  

Měli jsme k tomu i další velký důvod. Naše společné setkání bylo malou premiérou nové sestavy dětského 

pěveckého sboru Kajetánek, který nám zazpíval pod vedením nové sbormistryně Pavly Skopalové několik koled. 

Při této příležitosti se ale ke sboru svým zpěvem připojily i další děti naší školy. Důvodem tohoto spojení bylo, 

aby zde v premiéře zazněl již čtvrtý společný pěvecký projekt žáků naší školy – píseň Kouzlo vánočního nečasu. 

https://www.youtube.com/watch?v=vW3sr4PiYWU
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Autorkou projektu byla opět Pavla Skopalová, která svou prací a elánem dokáže své okolí správně naladit, a 

výsledkem je právě společné zpívání. Jistě nám dáte za pravdu, že se dílo díky všem zúčastněným skutečně 

povedlo. Děkujeme dětem a všem přítomným za příjemnou atmosféru a těšíme se opět v takto velkém množství 

na viděnou v lepších časech.  

 Přednáška o tísňové lince 

V pondělí 20. 6. proběhla přednáška pro 9. třídy o fungování tísňové linky v Ústí nad Orlicí. Program si pro žáky 

připravila Mgr. Marta Lederová, která na lince již dlouhá léta pracuje. 

 Drumbeny na Parníku 

Dne 11. března 2022 se v tělocvičně naší školy konal rytmicko-hudební workshop – bubnování na drumbeny. 

Autorem a lektorem tohoto speciálního hudebního nástroje je pan Zdeněk Roller, který si pro děti I. stupně a 

mladší děti z II. stupně připravil zajímavou cestu různými městy a kontinenty. Díky hudbě jsme se tedy mohli 

podívat například Senegalu či Maroka. V závěru nám byl představen hudební nástroj didgeridoo a pan Roller 

prozradil nejrůznější způsoby, jak si tento netradiční nástroj mohou děti vyrobit doma. 

 Zdravohrátky 

Ve čtvrtek 21. října 2021 se zúčastnily zájemkyně z 9. tříd naší školy Zdravohrátek na Vyšší odborné a střední 

škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. Po příjezdu proběhlo slavnostní zahájení v Kulturním domě. 

Přítomné přivítali starosta a místostarosta města Ústí n. Orlicí, ředitelka CCV Pardubice, ředitelka ÚP Ústí nad 

Orlicí a ředitelka VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí. Poté proběhlo rozdělení žáků do pracovních skupin a putování po 

budově školy. Zde probíhaly praktické ukázky na jednotlivých stanovištích (ambulance, prevence HIV/AIDS, 

simulace stáří, první pomoc, sanitka, terapie v praxi, zdravý životní styl). Během ukázek žákyně soutěžily a 

sbíraly indicie, které na závěr programu skládaly do tajenky. Naše družstvo spojené s děvčaty Základní školy 

Jablonné nad Orlicí ZVÍTĚZILO, tajenku poskládalo nejrychleji ze všech 7 družstev.  

Na závěr programu proběhla vědomostní soutěž „Hej, Ty, víš co?!“ A kdo vyhrál? No, přece naše děvčata!!! 

 

 Duhový týden  

V týdnu od 6. - 10. června proběhl na naší škole Veselý duhový týden, díky kterému jsme si zpestřili jeden  

z posledních týdnů školní docházky. Prohrabali jsme své šatníky a každý den si oblékli oblečení se stejným 

vzorem, či barvou. Na chodbách byly vidět modely pruhované, puntíkaté, černo-bílé a ve čtvrtek jsme se dokonce 

oblékli do národních barev. Poslední den byl trochu výzvou, jelikož jsme naplánovali den naruby – holky za kluky 

a kluci za holky. Děti se tohoto úkolu zhostily opravdu poctivě, outfitům nechyběl vtip a propracovanost. Bylo 

vidět, že si tento den (i týden) užily! 

 Jeden svět – preventivní program 

Sedmé a osmé třídy se v pátek 12. dubna 2022 zúčastnily Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět s tématem Cesty (ne)svobody.  
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7.4 Kulturní akce a vystoupení  
 

 Mládež a kultura 

Garanty kulturních akcí na škole jsou Sylva Elčknerová za I. stupeň a Jana Renčínová za II. stupeň.  

 

 Divadelní představení v Pardubicích 

Kvůli koronaviru se v letošním školním roce dohrálo 1 divadelní představení, které jsme loni nestihli. V sezóně 

potom žáci pod vedením Hany Frühaufové zhlédli celkem 5 divadelních her různého žánru. Jednalo se o komedii 

Bláznivé nůžky, muzikál Noc na Karlštejně a pohádku Tři veteráni. Žákům se velmi líbily i hry s vážnějším 

obsahem – Mikve - o různých osudech židovských žen a představení Jako břitva – o životních osudech Boženy 

Němcové. O letošní předplatné mělo zájem celkem 38 dětí z 8. a 9. ročníků. Jsme rádi, že se nám daří již více než 

20 let získávat pro divadlo v Pardubicích nové divadelní nadšence. 

 

7.5 Mezinárodní aktivity  
 

Tradiční mezinárodní výměna s městem Agrate Brianza, ležícím nedaleko města Bergamo, se bohužel ani v tomto 

roce neuskutečnila. Nicméně jsme se při červnovém setkání s italskými partnery dohodli, že bychom na tyto 

výměny chtěli opět navázat. 

 

 

8. Přehled soutěží a olympiád  
 
Dětské literární a výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“, kterou každoročně vyhlašuje Tým silniční 

bezpečnosti Policie ČR v období od 1. 9. do 22. 10. 2021, se zúčastnili někteří žáci 8. B pod vedením Dany 

Račkové. Krajské kolo literární soutěže na téma „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?“ vyhrála Dominika 

Rybková se svým příběhem nazvaným „Neopatrná myš“. Dominika postoupila i do celostátního kola, kde se již 

na předních místech neumístila. 

 

Matematický klokan 

Kategorie Benjamín – 1.místo T. Průchová, 2. A. Košková, 3. T. Rufer  

Kategorie Kadet – 1. místo M. Švanda, 2. K. Mikulová, 3. L. Galbová   

 

Přírodovědný klokan 

Soutěž s názvem Přírodovědný klokan proběhla ve středu 13. října. V kategorii Kadet se zúčastnilo celkem 72 

žáků z 8. a 9. tříd. Soutěžní test obsahoval dohromady 13 úloh z oblasti přírodopisu, zeměpisu a matematiky. 

Vítězem se stal M. Švanda (9.A), na druhém místě skončila A. E. Bednářová (9.B) a třetí místo obsadila P. 

Pirklová (9.B). 

 

Mladý umělec Přelouč 

Na podzim se dobrovolníci z 9. tříd zúčastnili soutěže Mladý umělec. Soutěž je pořádaná Gymnáziem a střední 

odbornou školou v Přelouči a letošní téma bylo Moje bublina. Účast je každoročně vysoká a z naší školy se 
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povedlo uspět pouze Timee Fričové, která se umístila na krásném 11. místě. Vyhlášení a předání cen probíhalo 

12. května ve venkovních prostorách přeloučské školy, kde byly k prohlédnutí také vítězné práce.  

 

Pythagoriáda  

Na začátku listopadu se konala na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda. Během 60 minut si soutěžící měli 

poradit s 15 nelehkými úlohami. Nejlepší výsledek z 50 účastníků dosáhl M. Kolář (6.B), který postoupil do 

okresního kola. Dalšími úspěšnými počtářkami byly T. Bělinová (6.B) a N. Kvapilová (8.A).  

 

Poznávání živočichů a rostlin 

Do školního kola se 27. 4. zapojilo 27 účastníků. 1. místo získal M. Jurka (6.A), 2. místo patřilo V. Přívratské 

(7.B) a jako 3. se umístila  K. Gregorová (8.B). 

Regionálního kola se  9. 5. 2022 účastnilo 7 žáků, nejlepší z našich byla na 8. místě V. Přívratská ze 7.B. 

 

Recitační soutěž 

V úterý 22. února 2022 se konal již 26. ročník školního kola 

recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 10 žáků z II. 

stupně pod vedením vyučujících českého jazyka. Tento ročník 

se konal po koronavirové odmlce a za ztížených podmínek, 

protože přípravu na soutěž narušila on-line výuka a karantény. 

Kategorii 6. -7. tříd vyhrála Helena Kočová, v kategorii 8. – 9. 

tříd zvítězila Anna Hrušková. Obě dívky postoupily do 

krajského kola. Lépe se dařilo Heleně Kočové, která soutěž 

vyhrála a postoupila do červnové celostátní recitační přehlídky.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Dunajský umělec 

Naše škola se v rámci hodin výtvarné a hudební výchovy zapojila do mezinárodní soutěže Dunajský umělec. 

Nejvíce prací zaslaly do soutěže dívky z 8. a 9. ročníků v kategorii Artwork. Ve skupinách se pokusily vytvořit 

sochu nebo šperk z přírodních materiálů na výše zmíněné téma. Zapojily se i nižší ročníky, ty se však zhostily 

kategorie Mapa. Žáci ze 7. B se pokusili ztvárnit prostorovou mapu povodí Dunaje. Nejlepší práce byly ke 

zhlédnutí ve skleněné vitríně u šaten. 

Během hodin hudební výchovy žáci nahráli jednoduchou skladbu inspirovanou řekou Dunaj. Ze záběrů 

jednotlivých nástrojů a objektů z výtvarné výchovy bylo vytvořeno video, které soutěžilo v kategorii Krátké 

video. 

Výsledky školního kola recitační soutěže 
 6. – 7. třída 8. – 9. třída 

1. Helena Kočová Anna Hrušková 

2. Veronika Zelinková Kateřina Gregorová 

3. Kateřina Červinková Kristýna Jandová 

4. Lucie Halamová Martin Mareš 
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Ze všech tří kategorií (Artwork, Mapa, Video), do kterých se naše škola přihlásila, jsme uspěli ve dvou – Artwork 

a Mapa.  

Artwork měl být vytvořen z přírodních materiálů, které vyjadřují řeku Dunaj. Tato díla mohla představovat sochy, 

koláže, šperky apod. Mapa měla samozřejmě znázorňovat řeku Dunaj, ale také její zajímavosti, fakta, či místa, 

která s ní souvisí. Výsledky v republikovém kole dopadly takto: 

 
Vyhlášení mezinárodního kola proběhlo 8. března přes internetovou aplikaci ZOOM. Bohužel se z České 

republiky nikdo neumístil. 

 

 
Olympiáda z dějepisu 

Školní kolo dějepisné olympiády se konalo 10. 2. Dva žáci z 8.B - J. J. Drašnar a V. Beran postoupili do okresního 

kola. 

 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie C – 1. místo V. Beran, 2. místo J. Vávra, 3. místo R. Drvoštěp 

Kategorie D – 1. místo M. Kadlečík, 2. místo L. Rohal, 3. místo  J. Škop 

 

Olympiáda z německého jazyka 

Školní kolo se konalo 2. 2. 2022 za účasti 2 žákyň 9. třídy. Obě úspěšné řešitelky Lucie Galbová a Petra Pirklová 

postoupily do okresního kola.   

 

Olympiáda z občanské výchovy 

1. místo – V. Beran 

2. místo – J. J. Drašnar, J. Vávra a K. Štantejská 

3. místo - T. Adámková, M. Kadlečík, T. Pirkl 

 

Ve středu 2. 2. 2022 proběhla olympiáda v českém jazyce, které se zúčastnilo celkem 31 žáků z osmých a 

devátých tříd. Nejlépe si s úkoly poradila Petra Pirklová z 9. B, která získala 47 bodů z celkových 50. Stříbrnou 
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příčku obsadily dvě žákyně z 9. B – Lucie Galbová a Karolína Štantejská, které shodně získaly 42 bodů. V závěsu 

za uvedenými dívkami se umístila na 3. pozici Alena Štěpánová opět z 9. B. Krajského kola se dívky z důvodu 

nemoci bohužel nezúčastnily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

23. 3. Školní florbalová liga – SH Skalka Č.T. 

           6. + 7. třídy – 3. místo 

           8. + 9. třídy – 2. místo 

 

25. 4. Školní florbalová liga (2. kolo) – SH Skalka Č.T. 

           - bez umístění 

 

Běh J. A. Komenského 

Dne 16. května 2022 se uskutečnil běh J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, který pravidelně pořádá pan 

ředitel Dušek ze zdejší ZŠ. Ceny předával biatlonový reprezentant Moravec. Běhu se zúčastnilo 138 dětí ze ZŠ 

Letohrad, Skořenice, Sopotnice, Bohousová, Brandýsa a naší školy. Naši běžci získali 5 medailí (2 zlaté a 3 

bronzové) z 8 startujících kategorií a obsadili třetí místo v hodnocení škol. Ani ostatních 16 našich startujících se 

v závodním poli neztratilo.  

 

Týden sportu 13. 6. – 17. 6. 

Úspěchy z TS – umístění: 

6. ročníky 

přetahovaná – 3. místo 

plavání (Š. Kovář) – 3. místo 

fotbal – 3. místo 

 

7. ročníky 

přetahovaná – 2. místo 

shyby (V. Zelinková) – 3. místo 

víceboj (D. Rybička) – 3. místo 

štafeta Javorka – 1. místo 

fotbal – 3. místo 

 

 

 

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce 

 Jméno + třída 
Body 

mluvnice 
Body 
sloh 

Body 
celkem 

1. Petra Pirklová 9. B 27 20 47 

2. 
Lucie Galbová 9. B 24 18 42 

Karolína Štantejská 9. B 22 20 42 

3. Alena Štěpánová 9. B 21 20 41 
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8. ročníky 

štafeta Peklák – 3. místo 

přetahovaná – 3. místo 

víceboj (A. Bezděk) – 3. místo 

štafeta Javorka – 1. místo 

florbal – 3. místo 

fotbal – 3. místo 

plavání (V. Beran) – 1. místo 

              (Š. Vebr) – 3. místo 

 

 

9. ročníky 

štafeta Peklák – 2. místo 

přetahovaná – 3. místo 

víceboj (S. Kovář) – 2. místo 

štafeta Javorka – 2. místo 

florbal – 3. místo 

fotbal – 3. místo 

 

24. 5. Soutěž ve střelbě ze vzduchovky (účast pěti škol) 

           6. třída – 2. místo  

           7. třída – 3. místo 

25. 5. Dny florbalu 

           účast kategorie 8. – 9. třídy dívky, 8. – 9. třídy chlapci 

 

Turnaj v přehazované 

Vyučující TV navázali na předcovidové období, kdy se v prosinci tradičně konaly vánoční turnaje ve florbalu, 

ringu a přehazované pro žáky II. stupně. A právě poslední hra se stala událostí ve školní tělocvičně v úterý 3. 

května 2022 odpoledne. Ke vzájemnému souboji zde nastoupila 4 družstva dívek ze 6. a 7. tříd. Během 90 minut 

bylo odehráno 6 zápasů. Na děvčatech byla vidět tréma, ale také snaha podat co nejlepší výkon a vyhrát pro třídu 

putovní pohár. 

Na 1. místě s třemi vyhranými zápasy se umístila děvčata ze 7.B, na druhém místě se dvěma vyhranými zápasy 

třída 7.A, na 3. místě s jedním vyhraným zápasem třída 6.B a na 4. místě skončilo družstvo z 6.A.  

 

TĚLOCVIK ONLINE CHALLENGE 

Při distanční výuce v loňském roce se letošní 3.B zúčastnila tzv. Tělocvik online Challenge. Celý měsíc byla 

dětem zasílána videa s lehkými i těžkými cvičebními úkony, podle nichž děti dané cviky plnily a zasílaly důkazní 

fotografie, či videa z plnění. Úkoly byly velice pestré, zábavné a často do nich byli zapojeni i ostatní členové 

domácnosti. Tato výzva byla celorepubliková, proto měli všichni ohromnou radost, že se se třídou umístili na 

krásném 98.-99. místě ze 100 oceňovaných v celkové konkurenci 834 tříd. Díky naší výhře jsme obohatili kabinet 

TV o zcela nové fotbalové míče, které budou k užitku nejen třídě 3.B. 



26 

 

9. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

9. 1 Hospitační a kontrolní činnost ČŠI a jiných institucí 

V listopadu 2021 probíhalo inspekční šetření ČŠI formou dotazníků pro vyučující tělesné výchovy. Tématem byla 

problematika podpory pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci  výuky TV, tak i v rámci 

ostatních pohybových činností žáků ve škole. V jarních měsících mělo následovat testování žáků, které bylo 

přesunuto do dalšího školního roku.  

V lednu 2022 probíhalo elektronické zjišťování ČŠI v oblasti prevence rizikového chování se zaměřením na 

oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. Účastnily se 

výchovná poradkyně a školní metodička prevence.  

Ve dnech 16. - 18. 3. 2022 probíhala ve škole inspekční činnost ČŠI. Předmětem bylo hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování ŠVP pro základní a zájmové vzdělávání. 

V květnu 2022 probíhalo u žáků 9. ročníků výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v českém jazyce a 

matematice.  

 

Dne 8. září 2021 proběhla v prostorách školy čp. 500 a 598 kontrola Krajské hygienické stanice. Se zjištěnými 

závadami byl seznámen zřizovatel školy a byla přijata opatření k odstranění nedostatků. Jelikož se jedná převážně 

o finančně náročná opatření, budou plněna postupně v letech 2022-2024.  

 

9. 2 Hospitační a kontrolní činnost školy 

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

sledovaly zejména problémy při vzdělávání žáků se SVP, důsledky při vzdělávání po distanční výuce, plnění 

ŠVP. Pravidelně probíhala kontrola pedagogické dokumentace, plnění ŠVP a dalších sledovaných ukazatelů. 

V průběhu školního roku bylo provedeno 17 hospitací.  

Závěry z hospitací byly vždy individuálně probrány s vyučujícími. 

10. Prevence rizik a školní úrazy  

 

Počet úrazů za školní rok 2021/2022 

Úrazy celkem 59 

Úrazy tělocvična 26 

Úrazy hřiště 8 

Úrazy přestávka 3 

Úrazy vyučování 0 

Úrazy třída 3 

Úrazy školní akce 4 

 

Ke 31. 8. 2022 bylo pojišťovnou odškodněno 10 úrazů, dalších 7 čeká na odškodnění.  

Při rozboru úrazovosti ve školním roce 2021/2022 je zřejmé, že k největšímu počtu úrazů docházelo při výuce 

tělesné výchovy. Dále následují úrazy z nepozornosti o přestávkách a ve třídě.  
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Při výuce tělesné výchovy se snažíme dodržovat metodické postupy při nácviku nových dovedností, udržujeme 

kázeň, nepřeceňujeme svoje síly. O přestávkách dbáme na dohled nad žáky. Klademe důraz na poučení o 

bezpečnosti při všech činnostech ve škole i mimo školu.  

 

11. Základní údaje o hospodaření za rok 2021 
 

a) Finanční prostředky od státu ÚZ 33353 

Schválený rozpočet   30 010 738,- Kč   

Vyčerpáno    29 995 804,- Kč   

Z toho na platy   21 388 738,- Kč 

           na  OON          75 522,- Kč     

Celkem na mzdy   21 646 488,- Kč 

FKSP          427 772,- Kč     

ONIV          873 375,- Kč 

Pojistné                 7 230 169,- Kč 

 

b) Finanční prostředky od zřizovatele: 

Příspěvek na provoz      4 465 000,- Kč  

 

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

 

 
  

           

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Vomáčková     Mgr. Pavlína Vomáčková 

V České Třebové dne 8. 10. 2022                                                                         ředitelka školy 
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