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       Identifikační údaje 

 

 

 

 

      Název školy:  Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, od 1.1.2020 Základní škola a mateřská 

škola Dolní Újezd 

      Adresa školy: Dolní Újezd 342, 569 61 

      Ředitel školy: Jiří Lněnička do 31.7.2020, od 1.8.2020 Mgr. Jan Sigl 

      IČO:  75016737 

      IZO:  002506815 

      Telefon: 461 632 816 

       E-mail: skola@zsdu.cz 

       Web:  zsdu.cz 

 

 

 

 

 

      Zřizovatel: 

 

      Název: Obec Dolní Újezd 

      Adresa: Dolní Újezd, čp. 281, 569 61, okr. Svitavy 

      Starosta:  Miloš Vrabec 

      IČO:  00276596 

      Telefon: 461 632 821 – 822   

      E-mail: obec@dolniujezd.cz 

 

 

 

 

 

      Školská rada: Od 1. 1. 2018 –  6  členů, předseda p. Lubomír Jareš , p. Jan Čejka za zákonné 

zástupce, dva zástupci zřizovatele: p. Jan Švec a p. Jaroslav Jiskra, dva zástupci školy: p. Kateřina 

Melšová a p.Václav Brůna. 
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       Hned na úvod nutno zmínit tři podstatné události. 
      Chronologicky: 1. od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení základní a mateřské školy (viz. str. 33 a 34 ) 

                                 2. pandemie koronaviru a od 11. 3. 2020 uzavření škol ( viz. str. 8 a 9 ) 

                                 3. změna ve vedení školy – na pozici ředitele od 1. 8. 2020 (viz. str. 5 a 6) 

        Toto vše výše uvedené s sebou neslo zvýšenou míru komunikace a spolupráce se zřizovatelem a se 

        všemi zaměstnanci. I touto cestou patří poděkování vám všem pedagogickým i provozním                                                                 

        zaměstnancům ZŠ a MŠ, za zřizovatele zvláště pak p. starostovi Miloši Vrabcovi a radnímu 

         p. Jardovi Jiskrovi. Díky za zdárné zvládnutí náročných situací a událostí. 

 

     Charakteristika školy a údaje o zaměstnancích školy 
 

      Základní škola Dolní Újezd je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, škola je 

jednou z největších venkovských škol okresu (kraje), počet kmenových tříd je 16 a počet žáků 330 

– stejný počet jako vloni, kromě 1. a  9. ročníku jsou v každém ročníku 2 třídy, průměrný počet žáků 

ve třídě je 20,6. Byla ukončena klesající tendence v počtu žáků. Z minula zůstává následující 

statistika: 2008/2009 – 316 žáků, 2009/2010 – 306 žáků, 2010/2011 – 283 žáků, 2011/2012 – 269 

žáků, 2012/2013 – 291 žáků, 2013/2014 – 291 žáků, 2014/2015 – 301 žáků, 2015/2016 – 307 žáků, 

2016/2017 – 316 žáků, 2017/2018 -  325 žáků, 2018/2019 – 330 žáků. Během školního roku přišly 

dvě žákyně na 1. stupeň. 

Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol je od 1. 1. 2003 Základní škola Dolní Újezd 

příspěvkovou organizací, škola měla 4 součásti: základní školu, školní družinu, školní klub, školní 

jídelnu, od 1. 1. 2020 je další součástí mateřská škola. Zřizovatelem školy je Obec Dolní Újezd, 

zastupitelstvo obce zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Dolní Újezd,okres Svitavy – viz.  

zřizovací listina s účinností od 1. 1. 2003. Předmětem činnosti organizace je poskytování základního 

vzdělání v rámci povinné školní docházky a poskytování zájmového vzdělávání v souladu s právními 

předpisy. K 1. 1. 2020 nabyla účinnost nová zřizovací listina. A k tomuto datu z rozhodnutí 

zřizovatele došlo po mnoha přípravách ke sloučení ZŠ a MŠ. Výroční zpráva MŠ – samostatný 

dokument byl vypracován zástupkyní ředitele p. Pavlínou Bisovou. 

 

Základní škola v Dolním Újezdě je školou spádovou, navštěvují ji žáci i z okolních obcí:       

Dolní Újezd, Jiříkov, Václavky -171, Horní Újezd - 38, Desná - 32, Poříčí, Zrnětín, Mladočov - 47, 

Budislav -10, Osík – 23, ostatní – 9.  

   

V důsledku velké spádové oblasti a vzhledem k dojíždění velkého počtu má škola určitá 

specifika (např. začátek vyučování v 7.35 h a např. mnoho žáků se účastní silničního provozu  

ve vazbě na jízdní řády autobusové dopravy).  

 O chod školy se stará 49 zaměstnanců (z toho 26 pedagogických pracovníků a 6 asistentek 

pedagoga) a 5 externích pracovníků pro výuku náboženství,  3 pracovnice – speciální pedagog, školní 

psycholog a školní asistent. 

 Ne všichni pracují na plný úvazek. Škola má svoji koncepci i autoevaluaci a v celé řadě stanovených 

cílů dosáhla a dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci oblasti, okresu, kraje i republiky. Dokazují to 

hlavně výsledky, kterých žáci školy dosahují. V práci školy se navazuje na vše pozitivní a na vše, co 

se již osvědčilo v minulosti nebo se v současnosti daří – není toho málo jak v oblasti vzdělávací, tak  

v oblasti výchovné i mimoškolní. Škola reagovala v minulosti na podněty od Školské rady a od rodičů 

(např. podnětné prostředí, pomoc a činnosti školního psychologa, náročný specifický provoz školní 

družiny kvůli vazbě na zájmovou činnost, pokračuje ranní oddělení školní družiny, propracované 

preventivní programy, začaly se opět užívat školní dílny, zvládá se inkluzivní vzdělávání, zapracovalo 
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se na nových webových stránkách, byl zprovozněn druhý vstup do tělocvičny aj.). Naše škola má stále 

určitý ohlas, je v povědomí okolí a drží krok i s ostatními školami. Škola není izolovaná a lze 

konstatovat, že velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem a s dalšími subjekty a organizacemi. 

Z různých směrů lze zaznamenávat konstatování, že s žáky naší školy je ve velké většině spokojenost 

– např. z zhodnocení vrstevnických programů, ze soutěží, z besed, z mnoha mimoškolních akcí i ze 

středních škol.  

Z 330 zapsaných žáků ve školním roce 2019 -2020 je na 1. stupni 175 žáků (87 chlapců a 88 dívek), 

na 2. stupni je 155 žáků (85 chlapců a 70 dívek). Vyrovnává se z minula rapidní rozdíl v počtu žáků i 

tříd mezi prvním a druhým stupněm. Nejméně početný ročník je 1. s 25 žáky, nejpočetnější ročník je 

7. se 48 žáky, nejnižší počet žáků ve třídě je 14, nejvyšší je 26. 

V historické části budovy z roku 1910, sloužící k výuce převážně 1. – 5. ročníků je umístěno 9 

tříd. V novém vyučovacím pavilonu z roku 1985 jsou umístěny převážně 5. – 9. ročníky. 

Na ZŠ máme otevřena 2 oddělení školní družiny. Obě oddělení mají přiděleny samostatné 

místnosti se základním vybavením pro svoji činnost. Náplň práce vychází ze školního vzdělávacího 

programu, z tematických plánů a z plánů práce, které mají vychovatelky pro svoji činnost zpracovány. 

Ve školní družině je zapsáno 60 žáků. Dále je otevřeno jedno oddělení školního klubu, zde je 

zapsáno 70 žáků. Chod ŠD a ŠK má svá specifika – hlavně ve vazbě na odjezdy autobusů a ve vazbě 

na další zájmové činnosti žáků. 

       

Stanovená kapacita 552 žáků pro ZŠ a 480 jídel pro školní jídelnu zůstává beze změn. Kapacita ŠD je 

60 žáků a kapacita ŠK je 70 žáků.     

Škola má 16 kmenových tříd a 8 odborných učeben: fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, 

počítačů, dílen, učebna hudební výchovy, dvě nekmenové třídy v historické budově jsou hlavně 

používány pro výuku anglického jazyka. Dále má škola vlastní kvalitní a prostornou tělocvičnu, 

žákovskou knihovnu a učitelskou knihovnu (je rozdělena do jednotlivých kabinetů), 11 kabinetů, 

sborovnu, místnost pro školní rozhlas a pro ukládání dat školní matriky, místnost pro účetní, sklad 

učebnic a školních potřeb, 1 místnost pro provozní zaměstnance. Součástí školy je zcela nově 

zmodernizovaná školní jídelna s kuchyní a se zázemím pro pracovnice ŠJ (sklady, šatny, místnost 

pro vedoucí ŠJ) – umístěno v přízemí přístavby, patro přístavby škola pronajímá ZUŠ Dolní Újezd – 

samostatný subjekt, viz. smlouva o pronájmu. Vnější areál tvořilo prostorné školní hřiště 

s antukovým a travnatým povrchem používaným pro školní i mimoškolní sportovní činnosti. Vloni 

bylo na části hřiště zbudováno hřiště pro mateřskou školu. Zbylá část je připravena k celkové 

rekonstrukci, tato se uskutečnila v závěru školního roku. Školní hřiště pro školní družinu je 

umístěno v prostoru školní zahrady. Nový areál vznikal za podpory zřizovatele, stavební komise, 

podpory sponzorské i podpory některých rodičů a SRPŠ. Podařilo se zde nově zbudovat prolézačku 

tzv. šestihran, z minulosti je zde – altán, lavičky, pískoviště. Snahou je i udržování části s okrasnými 

rostlinami. Celý areál zahrady bude nutno v příští době zrenovovat viz. koncepce rozvoje školy, neboť 

v závěru minulého školního roku byla část zahrady využita jako staveniště v rámci modernizace 

sociálních zařízení na druhém stupni. 

 

 

Seznam zaměstnanců školy 
 

V tomto školním roce nedošlo u vyučujících k žádným výrazným personálním změnám. 

V závěru školního roku došlo k výrazné personální změně ve vedení školy. Dosavadní ředitel Mgr. 

Jiří Lněnička po osmnácti letech ukončil ředitelování k 31. 7. 2020. S předstihem komunikováno se 

všemi – se zaměstnanci, školskou radou a hlavně se zřizovatelem tak, aby se včas stihla organizace 

konkurzu.  K 1. 8. 2020 nastupuje na vedoucí pracovní místo ředitele Mgr. Jan Sigl. Viz. příloha č. 1 

Kvůli uklidnění obav z výrazné změny bylo „starým“ ředitelem zorganizováno předem ještě v červnu 
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vzájemné se představení nového ředitele všem zaměstnancům – návštěvy všech úseků a součástí celé 

školy. Novému řediteli již pak nic nebránilo, aby mohl nastoupit.  

Změna ředitele školy, činnost školy v srpnu 2020 

Na základě konkursu, který proběhl 25. 5. 2020 byl Radou obce Dolní Újezd ředitelem Základní školy a 

mateřské školy Dolní Újezd jmenován Mgr. Jan Sigl s účinností od 1. 8. 2020. Nový ředitel začal ihned 

po svém jmenování spolupracovat s odcházejícím ředitelem školy p. Jiřím Lněničkou, oběma 

zástupkyněmi školy p. M.Andrlovou a p. P. Bisovou na bezproblémovém převzetí vedení školy, 

které probíhalo v průběhu měsíce srpna. Během této doby byly aktualizovány vnitřní směrnice a 

předpisy školy a ŠVP, změny ŠVP a školního řádu byly schváleny školskou radou. Všechny 

aktualizované předpisy a směrnice byly také projednány a schváleny na úvodní pedagogické radě, která 

proběhla   26. 8. 2020. Během srpna vedení školy jednalo s mobilními operátory o možnosti využívání 

jejich služeb a o případných výhodách, které by mohly zaměstnancům školy nabídnout. To se povedlo a 

nabídku zvýhodněných tarifů, internetu a televizního vysílání přednesl zástupce vybraného operátora 

zaměstnancům školy na poradě konané 31. 8. 2020, sleva je proti běžným tarifům 40 %. Tyto tarify bude 

také využívat vedení školy a školní jídelny. Dále se vedení školy rozhodlo, že aplikaci Bakaláři bude 

využívat navíc k evidenci suplování, do budoucna se počítá se zavedením elektronických třídnic. S tím 

souvisí také modernizace stávající bezdrátové sítě ve škole, projekt je již vypracován, její realizace bude 

řešena v součinnosti s Obcí Dolní Újezd. Povedlo se také vytvořit elektronický kalendář školních akcí a 

kalendář pro pronájem venkovního hřiště s umělým povrchem, oba jsou umístěny na webových stránkách 

školy. 

Všichni zaměstnanci školy se v posledním srpnovém týdnu plně věnovali rozběhnutí nového školního 

roku, přípravě prostor školy, učebních materiálů a pomůcek, tvorbě tematických plánů. V tomto týdnu 

také proběhly schůzky předmětových komisí, kde se kromě jiného jednalo o stanovení minimálního počtu 

a vah známek v jednotlivých předmětech za pololetí školního roku, s tímto bude dále pracováno.  

 

 V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou p. u. Zuzana Brůnová a za ni převzal třídnictví 

p.u. Petr Frank. V úvodu školního roku nastoupila p. u. Jitka Heinischová na post asistenta pedagoga za 

paní Šraitrovou. Personální obsazení školy pedagogickými pracovníky je stabilizováno, sbor je zkušený, 

vyzrálý, různorodý věkem, téměř všichni s patřičnou kvalifikací. V minulosti nedocházelo v personálním 

obsazení k výrazným a častým změnám (vedení školy neuzavírá s pedagogy pracovní smlouvy na dobu 

určitou). Změny se převážně týkaly odchodů na a nástupů po mateřských dovolených.  

 Mnozí pedagogičtí pracovníci se v době mimoškolní věnují činnostem, které je profesně obohacují, jsou 

činní v kultuře (v divadelních spolcích a hudebních skupinách), v tělovýchově a sportu (trenér, cvičitel)  

a v práci pro veřejnost např. ve společenských organizacích. Pedagogický sbor l. stupně se specializuje -  

diferencuje na vyučující 1. – 2. či 3. ročníku a na vyučující 4. – 5. ročníku, minimalizuje se tak časté 

střídání třídnictví, snahou je i využívání specializace vyučujících l. st. při vyučování výchov a cizích 

jazyků. Vyučujícím 2. st. se pokud možno přiděluje třídnictví na dobu 4 let od 6. do 9. ročníku. Kvůli 

splnění požadavku kvalifikovanosti vyučujících a z důvodu velmi různého počtu žáků a tříd na 1. a na 2. 

stupni došlo k potřebnému prolínání některých vyučujících na 1. a 2. stupni. Vyučovací předměty na 2. 

stupni byly pokud možno přidělovány s ohledem na aprobaci vyučujících, výuka nejen hlavních 

předmětů je uskutečňována odborně a s patřičnou zkušeností a vztahem k danému předmětu. K chodu 

školy není nikdo lhostejný, pedagogičtí pracovníci jsou ochotní školu rozvíjet, zdokonalovat a měnit, 

aktivně přistupují k sebevzdělávání a k samostudiu, vstřícné a příznivé jsou i vztahy mezi vyučujícími i 

vztahy mezi vedením a pedagogy, za výše uvedené patří všem poděkování. 

Vedení školy se snaží, aby pedagogičtí pracovníci mohli uplatňovat svoji iniciativu. Poradním 

orgánem vedení školy je pedagogická rada, rozhodnutí pedagogické rady vedení školy respektuje. 

Z pedagogických rad se provádějí zápisy. Výběr projednávaných bodů: soubor pedagogicko - 

organizačních  opatření pro šk. rok, Standardy pro základní vzdělávání, školní, provozní, pracovní řád a 

náplně práce, hodnocení chování a prospěchu žáků, zájmová činnost na ZŠ, činnosti metodického 

sdružení a předmětových komisí, účast na dalším vzdělávání, příprava soutěží a olympiád, volba 
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povolání, výchova ke zdraví, prevence úrazů a první pomoc, čtenářská a finanční gramotnost, dopravní a 

ekologická výchova, vzdělávání integrovaných žáků a tvorba individuálních vzdělávacích programů, 

inkluzivní vzdělávání, opatření k prevenci násilí a šikany, zabezpečení školy, závěry z kontrol, nepovinný 

předmět, poučení o bezpečnosti, rozpočet školy, podávání přihlášek vycházejících žáků, samostudium 

pedagogických pracovníků, inventarizace kabinetů, pitný režim, testování žáků, soulad ŠVP s učivem, 

kontrola dokumentace, humanitární akce, úklid a pořádek ve třídách, úprava webových stránek, třídní 

chvilky, granty a projekty, vybavení pomůckami, modernizace, SRPŠ, provozní záležitosti aj.  

Vedení školy dodržuje § 32 o zákazu činnosti a propagaci politických stran a hnutí a o zákazu reklamy, 

která je v rozporu s cíly a obsahem vzdělávání zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 

Personální agenda se řídí ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb., dále Nařízením EU 2016/679 

GDPR a směrnicí o ochraně osobních údajů. 

 

Vedení školy: Lněnička Jiří – ředitel školy, od 1. 8. 2020 Mgr. Jan Sigl 

                                Andrlová Marie – zástupkyně ředitele 

         Výchovná poradkyně: Kapounová Kamila 

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví  Vyučuje 

Adamský Josef -  2.st.a 1. st. 

Doubková Jitka 4.B  1.st. 

Stráníková Lenka  3.A  1.st. 

Fialová Martina 7.A  2.st. 

Hájek Josef 4.B  1.st. 

Jiráčková Petra                                5.A                                                   1.st. a 2.st. 

Kapounová Kamila 6.B  2.st. 

Fliedr Tomáš  7.B  2.st.  

Krásná Ludmila 1.   1.st. a 2.st. 

      Andrlová Marie   -  2.st. a 1.st. 

Leischnerová Pavlína 8.B  2.st.  

Drábková Ilona 2.A  1.st. 

Lněnička Jiří 8.A  2.st. 

Ropková Marie                                3. B                                                   1.st. 

Švecová Jana 9.  2.st.  

Frank Petr 2.B  1.st..a 2. st. 

Hrubá Zlata -  1. a 2. st. 

Brůna Václav                                  6.A  2.st. 

Melšová Kateřina                            5.B  1. st 

Watrobová Eliška.   2. st. 

Kučerová Klára   2. st. 

Jelínková Veronika   2. st. 

Crowe Lenka   2. st. 

Heinischová Jitka   2. st 

 

 

Vychovatelky s asistentky pedagoga 

Adamská Helena                              -                                                       ŠD 

Sedliská Jitka                                   -                                                       ŠD 

Švecová Dagmar                             asistentka pedagoga                    ŠD 

Heinischová Jitka asistentka pedagoga ŠK 

Klušoňová Šárka asistentka pedagoga 

Čejková Stanislava asistentka pedagoga ŠD 
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      Faitová Martina                               asistentka pedagoga  ŠD 

      Vomočilová Marta                          asistentka pedagoga 

       

 

Během vyučovací části školního roku nebylo nutno řešit vážnější personální změny. Řešily se 

krátkodobé zástupy za nemoci u provozních zaměstnanců a ve školní jídelně a jeden dlouhodobý 

zástup pedagogického pracovníka.  

 

Další zaměstnanci: p. Hladíková Jana – účetní, vedení podvojného účetnictví a vedení mezd a odvodů. 

                               p. Půlkrábková Helena – od 1.1.2020 po sloučení s MŠ – účetní, vedení podvojného      

          účetnictví 

 

 

Provozní zaměstnanci:  

Doseděl Ladislav – školník, topič, údržbář, úklid tělocvičny  

Romportl Zdeněk – školník, topič a údržbář, úklid tělocvičny 

Matoušová Bohumila – uklízečka 

Marie Šinkorová – uklízečka  

Štanclová Marta – uklízečka  

Chadimová Iveta – uklízečka 

 

Školní jídelna: 

Lipavská Monika – vedoucí ŠJ 

Zerzánová Jana – hlavní kuchařka 

Kladivová Jaroslava  - kuchařka 

Čejka Jan - kuchař 

Kysilková Ilona -  kuchařka  

Částková Ivanka -  pomocná kuchařka 

Jůzová Jana - kuchařka  

Externí zaměstnanci pro výuku náboženství: Adam Grabiec, Jareš Lubomír,  Theimrová Marie, Rádek 

Tomáš, Matoušová Ludmila 

 

 

 

2. Výchova a vzdělávání  

 

Pandemie koronaviru 

 
Druhé pololetí 2019-2020 bylo velice neobvyklé a pro všechny pedagogy náročné z důvodu nařízení 

vlády ČR, kterým se od 11.3.2020 zrušila po dobu pandemie koronaviru prezenční výuka ve školách 

všech stupňů. Učitelé se tak ze dne na den museli přizpůsobit novým podmínkám a vyučovat pomocí 

online nástrojů a aplikací a pro komunikaci s žáky využívat nové technologie. Tento stav trval pro žáky 

prvního stupně až do 25.5.2020 a pro druhý stupeň do 8.6.2020, kdy se za přísných hygienických 

podmínek mohli do školy vracet. Před návratem žáků byly ve spolupráci se zřizovatelem a SDH Dolní 

Újezd vydezinfikovány všechny prostory. První, kdo se do školy vrátil v omezené míře, byli žáci deváté 

třídy, pro zájemce probíhala příprava na přijímací řízení z matematiky a českého jazyka (p. u. Fialová a  

p. u. Švecová). Nadále platil omezený rozvrh hodin a specifická pravidla pro pohyb žáků v budově 

školy. Docházka žáků nebyla povinná, s ohledem na možnost ohrožení rodinných příslušníků 

v rizikových skupinách nákazou. Paralelně s výukou prezenční tedy pokračovala i výuka distanční. Kvůli 

časné informovanosti zaměstnanců, hlavně pak rodičů a žáků, tvořilo vedení školy manuály a 
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harmonogramy, které detailně popisovaly režim a chod (např. byly otevřeny 4 vstupy kvůli omezení 

střetávání žáků, vytvořeny byly tzv. homogenní skupiny, harmonogramy přestávek a výdeje stravy aj.). 

Též proběhlo několik speciálních provozních i pedagogických porad. 

V naší škole se za velmi krátkou dobu zásadně proměnil způsob práce a začaly se využívat na 

podporu učení digitální technologie. Učitelé úctyhodně zapracovali na využívání digitálních technologií 

pro výuku, samozřejmě potřebovali i další podporu, např. zakoupení nových licencí. 

Nejběžnějším způsobem komunikace se stal pomocník v podobě informačního systému Bakaláři, 

jehož prostřednictvím učitelé zadávají úkoly, ale také odkazy na výukové licence a programy, doporučení 

na televizní programy, videa, digitální učební materiály (tzv. DUMY) atd. Kromě toho komunikovali 

prostřednictvím Messengeru, SMS, E- mailů, WhatsApp , využívali různé prohlížeče a sociální média. 

Někteří učitelé si tvořili vlastní výukové listy a prezentace, se svými žáky se setkávali při videohovorech . 

V momentech, kdy chyběla žákům písanka, učebnice či jiný materiál,  rozváželi žákům tyto věci osobně 

nebo si je předávali na smluveném místě.  

Učitelé přistupovali k přípravám na výuku velice zodpovědně, často konzultovali své problémy 

mezi sebou, účastní se webinářů, připojovali se na Facebooku do učitelských skupin a zde sbírali inspiraci 

do výuky. Zpočátku se „ ladily“ drobnosti typu – jak urychleně navázat na běžnou školní výuku, jak 

nepřetěžovat žáky, jak provádět jejich kontrolu a hodnotit je. Bohužel jedním z problémů u několika žáků 

byla nízká motivace, nedostatečná komunikace některých rodičů, připojení k internetu, disponibilita 

počítače nebo jeden počítač pro více dětí v rodině.  Na druhou stranu se zjistilo, že i tato nelehká situace 

má své klady.  Docházelo k značnému posunu ve využívání digitálních technologií, malí žáčci byli 

nadšeni, že již teď mohou vypracovávat úkoly na počítači, hrali zde různé logické hry, řešili jazykové 

úlohy atd. Je tedy zcela jasné, že koronavirová pandemie zcela zřetelně posunula dynamicky celou 

společnost alespoň v této oblasti a že nám pedagogům ukázala další možnosti, jak do budoucna využívat 

moderní informační a výukové technologie.  

 

Distanční výuka 

Přes veškeré komplikace se podařilo výuku zajistit v rozsahu odpovídajícím situaci a naši učitelé začali 

více využívat různé online nástroje pro práci s žáky. Velkou pomocí byla např. aplikace Bakaláři, 

Umimeto.cz, Kahoot, Wocabee.app, atd.  

Mimořádná opatření také ovlivnila tematické plány a metodiku závěrečného hodnocení našich žáků na 

vysvědčení a počty vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných mimoškolních akcí. 

 

 

 

2a. přehled učebních plánů. 

 

Na ZŠ v Dolním Újezdě jsme ve školním roce 2019 -2020 vyučovali ve všech ročnících dle 

školního vzdělávacího programu ŠVP Základní škola č.j. 11316 vydán 1.9.2016. Pro výuku 

jednotlivých předmětů používáme učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT. Sklad učebnic a 

jejich evidenci a realizaci celkové objednávky pro školu má na starosti p. u. Ropková, za tuto činnost 

patří p. učitelce poděkování. V učebních plánech byla časová dotace rozdělena tak, aby se v příslušném 

ročníku vyučovalo všem předmětům stanoveným učebním plánem a byl dodržen vždy minimální počet 

hodin pro každý předmět a týdenní časová dotace pro daný ročník. Vzdělávací program Základní škola 

srozumitelně a jasně stanovuje vzdělávací cíle, určuje směr pedagogického působení, učební plán  

a učební osnovy, výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývají všechny oblasti a obory 

Standardu základního vzdělávání. S naplňováním ŠVP startovaly a již probíhají na základních školách 

nové principy kulikulární politiky, principy reformy školství, viz. úpravy ŠVP platné od 1.9.2013 a od 1. 

9. 2016 (inkluzivní vzdělávání) a od 1. 9. 2017 povinná výuka plavání na 1. stupni.  
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Přehled učebních plánů 1. a 2. stupně dle ŠVP.  

Učební plány jsou již několik let bez změn, vycházejí ze zásad RVP – z rámcového vzdělávacího 

programu, dotace disponibilních hodin je splněna. 
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Nepovinné předměty:   

výuka náboženství – po l hod. týdně v 1. – 5. roč. 5 skupin – 44 žáků 

výuka náboženství v 6. – 9. roč. -  l oddělení 15 žáků                                    

Zájmová činnost:  sborový zpěv 1 hodina týdně, 16 žáků 1. až 4. roč., p.u. Hájek, sportovní hry pro žáky 

1. až 5. roč. – 65 žáků - p. u. Heinischová a p.u. Brůna, p. Frank, kluby zábavné logiky a stolních her a 

matematické gramotnosti –,Jiráčková, Melšová a p.u. Hájek, čtenářské kluby v rámci projektu Šablony 2 

– p.u. Crowe a p. u. Ropková a p. u. Krásná, p. u.  Stráníková. Kroužek Hravá angličtina, 22 žáků z 2. roč. 

– p.u. Drábková                     

                                 

 

Zájmová činnost: pěvecký kroužek pro žáky 2. stupně – l hod. týdně, 15 žákyň, p. u. Andrlová, čeština 

s PC pro žáky 9. roč. – po l hod. týdně p. u. Švecová, přírodovědný kroužek ve spolupráci s SVČ 

Litomyšl pro žáky 1. i 2. st. (p. Lněnička), kroužek matematiky-příprava na přijímací zkoušky pro 9. roč. 

– p. u. Fialová, činnosti školního klubu i družiny přispěly též k plnění úkolů zájmové činnosti. 

Pokračovaly činnosti s počtem 7 žáků: kroužek základů italštiny, vedoucí p. u. Hrubá. Velmi významný 

pro zájmovou činnost byl sportovní projekt Sazka Olympijský víceboj, vedoucí učitelé 1. st. a učitelé 

tělesné výchovy, celé organizačně měl na starosti p. u. Fliedr, za což mu patří poděkování. Podrobněji str. 

13,14.  

   

Dle metodických pokynů MŠMT  k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání se stanovují  počty hodin  disponibilní dotace a v rámci 

nich i volitelné předměty. Hlavně zavedením páté hodiny týdně  M a ČJ se získal čas na hlubší 

procvičování učiva, je při něm možno volit takové formy práce, aby byli úspěšní všichni – i  méně nadaní 

žáci, předmětové komise matematiky a českého jazyka toto navýšení  přivítaly. Jako disponibilní dotace 

vázaná pokračuje druhý cizí jazyk (německý) od 7. ročníku – 2 hodiny týdně. 

Vyučující zpracovali v úvodu školního roku tématické plány tak, aby byla zajištěna návaznost 

výuky v jednotlivých ročnících a aby byly splněny učební osnovy. Učitelé hlavně občanské a rodinné 

výchovy a případně odborných předmětů zařadili do tématických plánů a učiva oblast výchovy k volbě 

povolání (spolupráce s výchovným poradcem). Oblast výchovného poradenství zahrnuje nejen oblast 

výchovy k volbě povolání, ale i práci s žáky, kteří mají výukové a výchovné problémy. Na této práci se 

podílí výchovný poradce ve spolupráci s jednotlivými učiteli a s asistenty pedagoga, s pedagogicko-

psychologickou poradnou a s SPC. Nadále učitelé pomáhali žákům, kteří mají různé specifické poruchy – 

dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zdravotní potíže aj. Devět z nich mělo při výuce přiděleného 

asistenta pedagoga – dva asistenti byli sdílení. 13 žáků mělo vypracován individuální výukový plán. 

Spolupráci rodičů se školou lze hodnotit jako velmi dobrou.  V oblasti volby povolání se opět udělalo 

mnoho dobrého. Byl vypracován tématický plán a výchova k povolání byla rozpracována hlavně do hodin 

občanské výchovy 8. a 9. ročníků, dále do praktických a odborných předmětů (Př, CH, Z, Inf. Pč). Od září 

se s žáky systematicky pracovalo. Rodiče byli seznámeni s podmínkami přijímacího řízení. Žáci si mohli 

podat přihlášky na dvě střední školy. Obdrželi zápisový lístek, který jim umožňoval vybrat si školu, 

kterou preferovali. Žáci individuálně mohli navštívit také burzy škol. Rodiči byl kladně hodnocen přístup 

školy v otázce uvolňování žáků na dny otevřených dveří jednotlivých škol. Vedení školy umožňovalo 

středním školám provádět krátké prezentace přímo v naší škole. Ve spolupráci  s pedagogicko-psych. 

Poradnou s p. Mgr. Tvrdíkovou, se již tradičně uskutečnily testy profesní orientace, které mnohým 

žákům usnadnily či potvrdily výběr střední školy. Individuální pohovory rodičů a žáků s výchovným 

poradcem byly samozřejmostí. Přijímacího řízení se účastnilo 25 žáků z devátých tříd, do víceletého 

gymnázia odcházeli 3 žáci. Žáci se při přijímacím řízení umísťovali vesměs na předních místech a při 

dalším studiu by neměli mít problémy.  

 Hlavně se uskutečnilo mnoho individuálních pohovorů a konzultací výchovného poradce s žáky a jejich 

rodiči, s pedagogy a s poradenskými zařízeními. 

Za časově náročnou práci výchovné poradkyně patří p. u. Kapounové poděkování. 



 14 

Podle Pokynů MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích 

programů (č. j. 12050/03 – 22 ze dne 4. 3. 2003) se děje hlavně ve spolupráci se Sborem dobrovolných 

hasičů Dolní Újezd, se Střední zdravotnickou školou Svitavy, s Policií ČR a s vyučujícími odborných 

předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, občanská a rodinná výchova). Nyní vyřešeno v rámci 

úprav ŠVP. Problematika bezpečnostních témat je řešena v průběhu školního roku na 1. i 2. stupni – 

nové učební materiály, harmonogram plnění úkolů a rozvržení témat do ročníků a do předmětů, pořízeny 

byly učebnice nakladatelství Nová škola: Jak se zachovat když….. 

 

 

 

       

2b. hodnocení zájmové činnosti 

 
Rozsah zájmové činnosti byl silně ovlivněn pandemií koronaviru. 

Ve školním roce 2019 – 2020 probíhala zájmová činnost: níže uvedená zájmová činnost má po 

mnoho let tradici a stále je o ni zájem. Raritou školy je, že zde pracují dva pěvecké sbory i že škola je 

schopna uspokojit velký zájem o sportování a o přírodovědu. 

 Pěvecký sbor prvního stupně má mnoholetou tradici. Ve sboru prvního stupně byl kladen důraz na 

nácvik a zkvalitňování intonace, harmonického a rytmické cítění, zlepšení pěveckých dovedností, na 

prohlubování nácviku zpívání ve sboru. Volba výběru písní na interpretaci byla z různých žánrů. Žáci 

zpívali písně jednohlasé i jednoduché dvojhlasé. Písně žáci doprovázeli na melodické a rytmické nástroje. 

Sbor vystoupil na tradičním zpívání na schodech v ZŠ.  Vedoucí p.u. Hájek, zapojeno 16 dětí z 1. až 4. 

třídy. Dětem patří pochvala za poctivou práci a snahu.  

 

Kroužek matematiky pro žáky 9. třídy – pro zájemce o prohlubování učiva M, jednalo se hlavně o 

přípravu na přijímací zkoušky, vedoucí p.u. Fialová 

 

Kroužek čeština s PC mohli navštěvovat žáci II. stupně. Při práci v kroužku si s využitím různých 

výukových programů (Diktáty, Pravopis, Skladba, Literatura) opakovali a procvičovali základní učivo, 

žáci 9. ročníku se připravovali k přijímacím zkouškám. Do kroužku pod vedením p. u. Švecové docházelo 

20 žáků. 

Pěvecký kroužek 2. stupně: Ve šk. roce 2019/2020 fungoval sbor (díky koronaviru) jen v 1.pololetí. 

Žákyně se připravovaly pod vedením p. Andrlové na vánoční vystoupení v DPS pro seniory, dále 

vystupovaly na Vánoční výstavě pro veřejnost a na tradičním zpívání na schodech pro žáky 1. a 2.stupně. 

Pravidelně se scházelo kolem 15 dívek. 

Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro ZŠ. Práce v tomto kroužku se účastnilo 

11 žáků, kteří docházeli pravidelně a zapojovali se aktivně do práce klubu.Cílem byl rozvoj logického 

myšlení, hledání různých řešení problémů apod. Vedle toho žáci hráli společenské hry. Mezi 

nejoblíbenější patřily tyto: Ubongo, Námořní bitva,  Kamionem po Evropě, Quoridor, šachy, hra 

Superfarmář a další. 

Ve školním roce 2019/2020 se obnovilo znovuvydávání školního časopisu. V září se sešli zájemci a 

ustanovila se redakční rada, která čítala 42 žáků 2. stupně. Na prvním zasedání redakční rady si žáci 

zvolili název časopisu ŠKOLA TIMES. V průběhu roku byla vydána 2 čísla z plánovaných čtyř. První 

časopis byl zaměřen na téma podzim, druhý na téma zima. Od každého čísla bylo pořízeno 200 kopií. 

Členové redakční rady přispívali nejrůznějšími články, kvízy, hádankami, křížovkami, anketami, 

rozhovory s učiteli a žáky, atd. Tímto děkujeme Zemědělskému družstvu Dolní Újezd za pomoc při tisku 

velkého počtu časopisu. Na starosti měla p. u. V. Jelínková, za což jí patří poděkování. 
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Přírodovědný kroužek: zaměření na poznávání přírodnin, na vytváření vztahu k přírodě, na začleňování 

přírodovědných programů, exkurzí a výstav a na přípravu na přírodovědné soutěže, do příprav na soutěže 

bylo zapojeno více než 40 žáků 1. st. a 2. st., vedoucí p. u. Lněnička. 

 

Sportovní hry pro žáky i žákyně prvního a druhého stupně: byl o ně zájem, zaměřeno na všestranné 

pohybové aktivity, dále na průpravu míčových her, obratnost, vytrvalost, program byl pestrý, sportovní 

hry plní svůj účel, probíhají vždy v pondělí, ve středu a v pátek v šesti odděleních se pravidelně zapojilo 

úctyhodných 116 dětí. Nejnáročnější je pátek vyhrazený pro tři oddělení žáků 1. až 5. ročníku od 11.45 h 

do 14.30 h, jako pěkné zakončení týdne, 66 žáků. Vedoucí p. u. Heinischová a p.u. Brůna, p.u. Frank 

(podrobně ve zprávě o sportování za celou školu). 

Kroužek italštiny - díky grantu Erasmus+ (viz. příloha č. 2) mají od listopadu 2018 žáci druhého stupně 

možnost navštěvovat jednou týdně kroužek „Základy italštiny“ vedený Z. Hrubou. Ve studiu je kladen 

důraz na praktické využití nabytých vědomostí, na poslechové a vyjadřovací schopnosti žáků, na 

poznávání Itálie jako zajímavé země s bohatou kulturou a historií. Druhým rokem se zúčastňovalo 7 

žákyň ze 7. ročníku 

Angličtina hrou -v tomto školním roce měli žáci prvních tříd možnost navštěvovat kroužek anglického 

jazyka, vedený p. u. Ilonou Drábkovou. Hravou formou se s tímto cizím jazykem seznamovalo jednou za 

dva týdny 26 druháků. 

Kabinet fyziky – p.u. Fliedr zorganizoval pro zájemce 6 kol soutěže Přírodovědného bádání. Jednotlivá 

témata kol: světlo, Země a vesmír, lidské tělo, vynálezci a vynálezy, smysly, flóra. Soutěže se zúčastnili 

žáci 4.- 5. tříd a 6. – 9. tříd, 2 kategorie. Úspěšnými řešiteli Přírodovědného bádání byli všichni, kteří 

zvládli všech 6 soutěžních kol. Vzhledem k tomu, že polovinu soutěže  zasáhla opatření v souvislosti 

s COVID – 19, nebyl stanoven celkový vítěz na základě bodového ohodnocení. Vítězů máme proto hned 

několik: 4. – 5. třídy – S. Vomočilová, B. Šnajdrová, J. Kvapil, K. Drábková, A. Veselíková, E. 

Boštíková. 6. -9. třídy – M. Lenochová, Z. Kulhavá, N. Jiráčková, V. Ševčíková, K. Doležalová, T. 

Patrná, A. Lenochová, S. Kopunková, P. Kocurová, E. Drábková. 

 

V termínech 17.-20.8 a 24.-27.8. proběhly na ZŠ Vzdělávací dny pro děti prvního stupně. Tento 

projekt vznikl za účelem smysluplného trávení volného času o prázdninách. Účast dítěte, veškerý 

program a stravování bylo plně hrazené z Asociace školních sportovních klubů. První týden se zúčastnilo 

27 dětí. Tým mladších dětí nesl název Krabíci. Tým vedly Martina Faitová a Jitka Heinischová. Tým 

starších dětí se pojmenoval Sportovci. Lektoři týmu Sportovců byli Petr Frank a Štěpánka Lázníčková. 

Ve druhém termínu byla už pouze jedna skupina a to 15 dětí. Tým nesl název Lišky. Zázemí nám 

poskytla školní družina a 4.třída. Na výborné obědy jsme chodili do školní jídelny. Outfit lektorů jsme 

mohli sladit díky sponzorskému daru z firmy Extrifit. Děkujeme za zářivá trička, ve kterých nás děti na 

výletech nepřehlédly.  

Náš program se skládal z bloků vzdělávacích aktivit a sportovních aktivit. Ráno jsme si museli přivstat, 

scházeli jsme se nejpozději v 7 hod. Dopoledne jsme trávili na výletech. Protáhli jsme svaly v lanovém 

centru v Osíku, kde si děti vyzkoušely, jak jsou na tom s rovnováhou. Děti velice bavil fotbalgolf. 

Navštívili jsme také bowling. Ten nebyl pro každé dítě tak lehký, už kvůli váze bowlingových koulí. Za 

kulturou jsme vyrazili na prohlídku na zámek v Litomyšli a do Portmonea Josefa Váchala. V bludišti 

jsme hledali kódy pro otevření tajné komnaty. Krásný výhled na Zámecké návrší jsme si vychutnali 

z Červené věže. Na Deskohraní v knihovně v Litomyšli jsme si osvojili pravidla nejrůznějších her. 

Zasportovali jsme si na fotbalovém hřišti při Olympijském dni. Děti v týmech plnily jak sportovní úkoly, 

tak museli dát hlavy dohromady při vymýšlení básniček a tvoření plakátů. Úsilí a nápaditost dětí byla 

oceněna medailemi a diplomy. Odpoledne jsme trávili převážně sportovními aktivitami. Na hřištích jsme 

hráli hry. Díky hezkému počasí jsme mohli několikrát navštívit místní koupaliště. Společnými silami 

jsme připravili palačinky, zeleninové a ovocné saláty. Příprava děti velice bavila a na výsledku tvoření 

jsme si moc pochutnali.  
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Vzdělávací dny nám utekly až moc rychle. Doufáme, že se dětem společné chvíle líbily, že si odnesly 

spoustu nových zážitků a přátelství. A snad jsme i splnili záměr vzniku tohoto projektu a děti budou mít 

hezké vzpomínky na zakončení prázdnin.  Akci připravily Martina Faitová, Jitka Heinischová, Štěpánka 

Lázníčková, Petr Frank 

 

 

Všichni vedoucí zájmových útvarů byli z řad pedagogů, věnovali se žákům nad rámec povinné 

pedagogické činnosti a patří jim za to poděkování. 

Do pravidelné zájmové činnosti nutno zahrnout školní kola ligy sálové kopané a florbalu v rámci 

školního klubu, vedoucí p.u. Brůna a Petr Frank. 

 

 

2c. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 
Pro administraci výsledků vzdělávání (pro klasifikaci a hodnocení) se používá tzv. matrika, ta umožňuje 

průběžné informace o prospěchu u jednotlivých žáků, dále umožňuje statistiku u jednotlivých tříd i 

v jednotlivých vyučovacích předmětech, výchovná opatření, opravné zkoušky, slovní hodnocení, 

přehledy hodnocení za celou docházku u žáků i jednotlivých tříd. Při hodnocení prospěchu se vychází 

z dokumentu, který je součástí ŠVP – klasifikační řád.  Z přehledu o prospěchu žáků vyplývá např., že 

nejlepšího prospěchu dosahují žáci ve výchovách (hudební, výtvarné, tělesné, občanské a rodinné) a 

v pracovních činnostech, dále v práci na počítači a v informatice, na 1. st. též v prvouce v přírodovědě a 

v přírodopise. Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí je známka 1,36 a v 2. pololetí je to průměrná 

známka 1,28. 

Prospělo s vyznamenáním: 1. pol. 237(72 %) žáků, 2. pol. 260(78%) žáků. 

Prospělo: 1. pol. 93 žáků, 2. pol. 71 žáků 

Neprospělo: 1. pol. 0 žáků, 2. pol. 1žák, 

U 2 žáků byla použita kombinace hodnocení slovního s hodnocením známkami. Opravné zkoušky se 

nekonaly. Většina učitelů pracovala s integrovanými žáky. Ve školním roce 2019 – 2020 pokračovala  

na škole  asistence u integrovaných žáků. Asistentky pedagoga pomáhaly žákům podle individuálních 

plánů, podle náplně práce, někdy pracovaly s žáky i mimo vyučování.  Přítomnost asistentek napomáhala 

zvláště k větší jistotě ve škole, integrace byla i určitým přínosem pro ostatní spolužáky. Ti se takto učí 

pomáhat znevýhodněným dětem, učí se větší toleranci. Asistenční výpomoc nejvíce přivítali integrovaní 

žáci a samozřejmě rodiče i kantoři. Vedení školy vždy žádá krajský úřad o souhlas se zřízením asistence a 

poté čeká na případné přidělení úvazku a finanční zabezpečení asistence. Ve spolupráci s rodiči a 

pedagogicko-psychologickými poradnami sestavili vyučující pro 13 žáků individuální vzdělávací 

programy a pro 6 žáků podpůrná opatření. Dále probíhá podpora pro integrované žáky díky tzv. 

pedagogické intervenci, ta vychází z doporučení OPP, jedná se o individuální doučování po výuce pro 3 

žáky 2. stupně, zajišťují vyučující. Průběžně probíhá spolupráce AP s celým kolektivem pedagogických 

pracovníků, se školním poradenským zařízením a s rodiči žáků. AP většinou pracuje individuálně 

s žákem ve třídě společně s ostatními žáky, doprovází je na akce školy a drží dozor nad žáky. U žáků se 

zdravotním postižením zahrnuje práce AP i pomoc se sebeobsluhou, pomoc při jídle a další služby, které 

žáci ke svému vzdělávání potřebují. Vzhledem k tomu, že AP s žákem tráví nejvíce času, nejlépe zná jeho 

potřeby, vyrábí individuální pomůcky pro usnadnění učiva. Žákům s SVP jsou průběžně během roku 

pořizovány speciální pomůcky a pracovní sešity. Asistenční výpomoc velmi splnila svůj účel. Škola se 

bude snažit i v dalších letech získávat finanční prostředky na podpůrná opatření pro integrované žáky. 

Jednotliví učitelé a asistenti pedagoga pracovali s integrovanými žáky soustavně a patří jim za to 

poděkování. 
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Počet zameškaných hodin za školní rok: 13993 - v 1. pol. 10069 h, a v 2. pol. 3924 h. Průměr na žáka 

je 42,3 omluvených hodin, neomluvené hodiny: nebyly 

Hodnocení chování za školní rok: 

Napomenutí třídního učitele: 1. pol. – 2,  2. pol. – 4 

Důtka třídního učitele: 1. pol. – 4,  2. pol. – 0 

Důtka ředitele školy:  1. pol. – 1,  2. pol. – 0 

Nebyly uděleny  dvojky z chování. Pochvaly na vysvědčení: 1. pol. – 2,  2. pol. – 15 (vesměs za vzornou 

reprezentaci školy a výborný prospěch). 

  

 

Výchovná činnost 
 

Hlavním úkolem ve výchovné činnosti a bezpečnosti bylo nadále naše úsilí zaměřeno na kontrolu 

dodržování řádu školy, zvýšenou pozornost jsme věnovali prevenci zneužívání návykových látek a 

projevům šikany. Zabezpečovali jsme tyto úkoly: věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého 

klimatu školy jednotlivých tříd, podporujícího vzájemný respekt a vztahy mezi učitelem a žákem, mezi 

žáky navzájem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, velmi záleží na pedagogickém 

taktu každého učitele a na jeho profesionálních a přirozených výchovných projevech. Rozvíjeli jsme 

žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, komunikovali jsme s žáky na bázi vzájemného porozumění, 

tolerance a otevřeného jednání. Snažili jsme se nenechat bez povšimnutí žádný projev intolerance, 

rasismu a šikany a okamžitě jsme přijímali vhodná výchovná opatření, případně jsme negativní projevy 

projednávali s rodiči žáků. Ve 14 třídách jsme realizovali preventivní programy. Programy byly 

zaměřeny na udržení, případně zlepšení, vztahů ve třídě. Pomocí her se lektoři snažili zjistit, jak spolu 

žáci komunikují, zda se v kolektivu cítí bezpečně, do jaké míry jsou k sobě otevření a zda si důvěřují. 

V závěrečných zprávách pak lektoři většinou uváděli, že v kolektivech vládnou přátelské atmosféry. 

Protože z minulých let je dobrá zkušenost, proto opět s vybranými třídami pracovali psychologové PPP 

z Ústí nad Orlicí, šlo o vrstevnické programy zaměřené na rozvoj komunikace mezi žáky, na osobní 

postoje a chování a na dění a atmosféru v kolektivu. Výchovné programy pozitivně posílily vlastnosti 

žáků. Většina dětí hodnotila program velmi pozitivně, někteří žáci dostali zpětnou vazbu na svoje 

nevhodné chování. Formou her se děti mezi sebou učily komunikovat a vzájemně se oceňovat. Cílem 

programů bylo postupně odstraňovat rivalitu mezi děvčaty a chlapci, nastavit pravidla úspěšné 

komunikace, respektovat názory ostatních. Žáci se opět učili komunikovat mezi sebou, ale i s dospělými a 

uvědomovali si pravidla slušného chování. Učitelé třídní se programů aktivně účastnili a jejich účast na 

programech byla pro žáky přínosná. Snahou je v programech pokračovat.  

Výše uvedené programy splnily svůj účel, došlo k zlepšení klimatu ve třídě, ukázaly cestu do budoucna. 

Závěry a doporučení jsou uloženy u třídních učitelů, preventistů a výchovného poradce, slouží pro 

potřebu další práce se třídou. Lze konstatovat, že tyto programy mají velký význam.  

Se žáky jsme otevřeně diskutovali o uskutečněných besedách, přednáškách, filmových a divadelních 

představeních – využívali jsme při výchovném působení a komunikaci. Podle možností pro volnočasové 

aktivity jsme nabízeli programy a akce, které rozvíjejí všestranný obzor osobnosti žáka (možnosti ve 

škole, v obci a blízkém okolí).  

Třídní učitelé si stanovili třídní schůzky – chvilky se svými žáky, které sloužily k řešení aktuálních 

problémů, k utužení kolektivu, k udržování hodnot školního vybavení a k udržování pořádku ve škole 

i mimo ni. 

Nemalý výchovný význam mají již tradiční humanitární akce – veřejné sbírky.  Humanitární akce byly 

pro občanská sdružení Fond SIDUS (viz. příloha č. 3) a Život dětem viz příloha č. 2, organizačně  

zajišťuje p.u. Ropková, za což jí patří poděkování.  

Sběr PET víček se neuskutečnil, protože není žádný odběratel. 

Výchovný význam mají též spolupráce s organizacemi u nichž je výchovná činnost na 1. místě: ZUŠ 

Dolní Újezd, Výtvarné studio – umělecká škola Dolní Újezd, místní knihovna, DDM Litomyšl - SVČ 
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2d. Údaje o přijímacím řízení a údaje další 

 

 
- Vycházející žáci z 9. ročníků     :  25 

- Žáci přijati na 8 leté gymnáz.     :   3 

- Žáci přijatí na 4 leté gymnáz.     :   7 

- Žáci přijati na SOŠ                     :  15 

- Žáci přijati na SOU                    :    3 

- Talentové zkoušky na uměl. šk. :    0 

- Žák vycházející z 8. třídy           :    0 

 

Všichni vycházející žáci splnili přijímací řízení. Nakonec se všichni žáci dostali na školy, o které měli 

zájem, mohli si tak vybrat zda první nebo druhou školu v přihlášce. Většinou byli naši žáci úspěšní 

v přijímacích řízeních na gymnázia. Pozitivní je, že z jedné deváté třídy se dostalo všech 7 zájemců. 

 

 

Pro školní rok 2019 – 2020 bylo přijato do 1. ročníku 24 žáků. Otevřena byla 1 první třída. 

Připravovaný zápis budoucích prvňáčků na téma Vstupte vrátky za zvířátky, viz. příloha č. 4 (p.u. 

Ropková a p.u. Stráníková) nemohl proběhnout kvůli pandemii. Zápis proběhl administrativně na dálku, 

z celkového počtu bylo 15 odkladů, od 1. 9. budou otevřeny 2 třídy v počtu 28 žáků.  

S rodiči a s prvňáčky se vedení školy mohlo sejít až koncem srpna, jednalo se o prohlídku školy a o 

úvodní seznámení s režimem školy. Rodiče si mohli vybrat z 2 termínů. Využito téměř na sto procent. Po 

zkušenostech z minulých let tuto akci rodiče opět přivítali. Mateřské školy z Dolního Újezdu, Desné a 

z Horního Újezdu se opět byly s předškoláky podívat do 1. tříd. 

 

Rozbor úrazovosti: ve škol. roce 2019 - 2020 bylo na škole zaznamenáno 14 žákovských 

úrazů, z toho 6 při tělesné výchově, řešeny s rodiči, protokolem o úrazu a pojišťovnou, protokoly o úrazu 

se posílají  na ČŠI a zdravotní pojišťovny, škola se v problematice úrazů řídí dle Metodického pokynu 

MŠMT č.j. 29159/2001-26 K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách. 

 

Pedagogická praxe: Vedení školy umožnilo 2 studentům SPgŠ Litomyšl  pedagogickou  praxi 

ve školní družině, 2 asistentkám pedagoga, vedoucí p. Jiráčková a p. Melšová 

 

 

 

 

 

2.e. Předmětové komise, metodická sdružení a vzdělávání pedagogických pracovníků 

(školní a mimoškolní aktivity pedagogických pracovníků) 

 
          Ve všech předmětových komisích a v metodickém sdružení se věnoval čas na zvládání 

inkluzivního vzdělávání – na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Změna školského 

zákona je platná od 1. 9. 2016 – novela mění právní charakter podpůrných opatření.  Po 11. 3. 2020 se 

všichni věnovali přípravám na distanční a pak na kombinaci s prezenční výukou. 

- vloni ustanovena předmětová komise tělesné výchovy na I. i II. stupni: složení 

týmu, DVVP, zásady výuky TV, vybavenost pomůckami, výcvikové kurzy (plavecký, 

lyžařský, branně turistický a pobyt v přírodě), sportovní soutěže, mimoškolní činnost a 

zájmová, spolupráce s ostatními předmětovými komisemi, plánování úpravy 
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sportovního areálu, spolupráce se subjekty (AŠSK, SVČ, TJ Sokol aj.), plán 

sportovních akcí, celoškolní projekt, vyhodnocování účastí na sportovních akcích, 

vedoucí p. u. Brůna 

- metodické sdružení I. stupně: přechod žáků z MŠ do ZŠ, zápis dětí do I. roč., návyky 

v chování žáků, spolupráce s rodiči, estetická výchova, čtenářské dovednosti, péče  

o integrované žáky, asistence, návaznost učiva, výměna zkušeností, sběrové akce,  

tématické plány, mimočítanková četba, KMČ, školní knihovna, vedoucí p. u. Melšová 

na 1. stupni probíhá výuka v dobře vybavených kmenových třídách se spoustou 

pomůcek a metodických materiálů. Žáci se učí názorně.Důraz je kladen na čtenářskou 

gramotnost, připravují se zápisy do 1. ročníků, organizují se sportovní a kulturní akce, 

besedy, výlety.Existuje dobrá spolupráce mezi učiteli- řeší se problémy ve třídách, 

předávají se zkušenosti, materiály do výuky, učitelé se zúčastňují mnoha školení / 

Kabinet 1. stupně, konference Nakopněte svoji školu/ 

Učitelé spolupracují s asistenty- volí vhodné metody, formy práce s žáky se 

speciálními potřebami. 

- předmětová komise českého jazyka: procvičování problémového učiva, pravopisu, 

důraz kladen na zlepšování úrovně čtení a na tvorby IVP, péče o slabší a talentované 

žáky, doplňování učebních pomůcek, výběr učebnic, kulturní představení, rozvoj 

estetického cítění žáků, zájmová činnost, spolupráce s učiteli Čj na 1. stupni, 

konzultace k přechodu žáků z 5. do 6. roč., rozvoj zájmu o četbu a spolupráce 

s knihovnami, přijímací zkoušky, olympiáda, využívání výukových programů v učebně 

PC, činnost kroužku čeština s PC, možnosti dalšího vzdělávání, kvalita ústního a 

písemného projevu žáků, vedoucí p. u. Švecová 

- předmětová komise matematiky: přijímací zkoušky, matematické soutěže, rozvoj 

logického myšlení, motivační metody, rozvržení a návaznost učiva, koordinace 

tématických plánů, péče o talentované a slabší žáky, finanční gramotnost, výběr 

učebnic, MFCH tabulek, příprava na případné SCIO testy, vedoucí p. u. Fialová. 

- předmětová komise společenských věd: návaznost a mezipředmětové vztahy D, OV, 

RV, Z, regionální prvky, výběr nových učebnic, modernizace učebny zeměpisu, soutěž 

Mikroregion, zapojení žáků do zeměpisných a dějepisných sazek a olympiád, rozvoj 

talentovaných žáků, výrazná výročí a osobnosti, plán přednášek a besed, estetická 

výchova, motivační metody, aktualizace učiva, plán exkurzí, příprava žáků na soutěže, 

vedoucí p. u. Leischnerová 

- předmětová komise přírodních věd: návaznost učiva Ch, F, Př, výběr učebnic, 

přírodovědné projekty, využívání a doplňování pomůcek, exkurze a soutěže, vědecké 

poznatky v praxi, aktualizace učiva, pestrost hodin, motivační prvky, předávání 

zkušeností, ekologie, probouzení zájmu žáků o přírodu, příprava poznávaček, zapojení 

talentovaných žáků do soutěží, vedoucí p. u. Lněnička 

- předmětová komise cizích jazyků II. stupně: výběr učebnic a dalších učebních 

materiálů, koordinace rozvržení výuky a sdílení nových metodických postupů,  

začlenění rozšiřujících jednorázových i dlouhodobějších doplňkových mezinárodních 

projektových aktivit, možnosti dalšího vzdělávání a využití studijních materiálů 

(knihy, časopisy), příprava žáků na jazykové olympiády; důraz na praktické využití 

jazyků, konverzaci a reálie. Vedoucí p.uč. Hrubá. 

Hlavním úkolem je promýšlení rozvržení učiva a jeho návaznost a koordinace, naplňování obsahu 

vzdělávacích programů, využívání učebních pomůcek, předávání si vlastních zkušeností při výuce 

jednotlivých předmětů a informací z různých vzdělávacích akcí, kterých se učitelé během školního roku 

zúčastňují, vnímání změn ve školství a společnosti, tyto změny kladou velké požadavky na školu, učitele, 

žáky, rodiče aj.  Připravují soutěže a hodnotí výsledky žáků, kteří se zúčastňují školních, oblastních či 

okresních soutěží. Za práci ve vedení komise a sdružení patří výše uvedeným učitelům poděkování. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Škola má vypracovaný plán DVPP, který vychází z priorit, které jsou různě aktuální v čase a různě 

aktuální pro každého pedagoga, např.: oblast bezpečnosti, nová školská legislativa, integrace a inkluze, 

efektivní metody výuky, strategie vzdělávání, výchovné působení, role pedagoga, didaktika, ŠVP, 

výchovné poradenství a volba povolání, modernizace výuky, prevence (šikany, kriminality), výchova ke 

zdraví, oblast ICT a psychohygieny, oblast speciální pedagogiky, odbornost pro jednotlivé předměty. 

Stejně jako v minulých letech pedagogičtí pracovníci využívají nabídek akreditovaných institucí 

k dalšímu sebevzdělávání a k odbornému růstu, k předávání zkušeností a nápadů. Z celkového počtu 14 

akcí DVPP vybírám:  

- Odborný seminář preventistů a výchovných poradců – p. Stráníková, p. Kapounová,  

p. Bulvová 

- Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti – p. Watrobová 

- Další seminář – nové financování regionálního školství – p. Lněnička 

- Konference CVP „Nakopněte svoji školu“ a “Dny osobnostního a profesního rozvoje 

pedagogů“ – p. Jiráčková,, p. Melšová, p. Krásná 

- Pomůcky a inspirace pro učitele – p. Jiráčková, p. Krásná, p. Melšová, p. Brůnová 

- Pohádky pro společné čtení – p. Jiráčková 

- Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky ve školství – p. Andrlová 

- Jak učit matematice – p. Fialová 

- 2 dny s didaktikou matematika – p. Fialová 

- Komunikační dovednosti v praxi – p. Jiráčková, p. Melšová 

- Konference v zasedacím sále Osík – čerpání FKSP, zkvalitňování výchovně-

vzdělávacího procesu, zpestřeno o minikurz ruštiny a o poznávání noční fauny 

v Bořkově, početná účast kladně hodnocena zástupci ministerstva  

- Besedy a semináře v rámci tzv. Kabinetů - MAP 

 

 

Vedení školy vytváří podmínky pro další vzdělávání, vyčleňuje z rozpočtu finanční prostředky  

a doporučuje účast pedagogickým pracovníkům, kteří využívají nabídky. Vedení školy umožňuje 

vyučujícím v průběhu školního roku samostudium (tak jak ukládá školský zákon) hlavně v době 

vedlejších prázdnin. 

 

2f: oblast psychohygieny: projekt školní mléko do škol (existuje na naší škole od roku 

1999), je zajišťován pro děti z 1. i 2. stupně. Žáci mají možnost dotované mléko odebírat 1x týdně. 

Distribuci zajišťuje Bovys. Rodiče i žáci tento projekt dotovaného mléka vítají, na škole organizačně 

zajišťuje p. u. Drábková, za což jí patří poděkování. Součástí projektu byla nově Doprovodná akce – 

ochutnávkové koše s jogurty a se sýry. Dodávky  byly předčasně ukončeny k datu 11. března, kdy byly 

základní školy  celoplošně uzavřeny z důvodu onemocnění COVID-19. 

 

Z hlediska psychohygieny je příznivé pro žáky využívání prostor v okolí školy – venkovní areál, po 

generální úpravě i park před školou, školní hřiště a jejich postupné vybavování. 

 Velmi pozitivní je stálá existence pitného režimu. V dopoledních hodinách je připraveno 

podávání nejen teplého čaje tzn., že se děti mají možnost během den kdykoli napít, je to velmi důležité, 

nedostatek tekutin může způsobit bolest hlavy a nesoustředěnost. Tento režim je zdravější, než nápoje 

z různých automatů, vaření čaje na naší škole má již několikaletou tradici. Opět jsou k dispozici nové 

nerezové várnice. Organizačně zajišťuje p. u. Adamský a kuchařky školní jídelny a provozní zaměstnanci 

– všem patří poděkování. SRPŠ pitný režim podporuje a vítá.  

Pokračuje projekt Ovoce a zelenina do škol. Škola nadále spolupracuje se společností Bovys, 

která zprostředkovává jednou týdně rozvoz ovoce, zeleniny či jablečného džusu a mléčný výrobek – 

mléko, jogurt, sýr. Tento program má napomáhat podpoře zdravé výživy dětí a probíhá již od školního 
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roku 2009/2010. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

Projekt je realizován pro žáky prvního i druhého stupně, tedy ve školním roce 2019 – 2020 dohromady 

pro 330 žáků. 

V březnu Bovys nachystal pro žáky extra ochutnávku v podobě exotického ovoce, nevšední 

zeleniny a mléčných výrobků. Dále zaslal samolepky s ovocem pro děti k zápisu a pro budoucí prvňáčky 

desky na sešity.  S přípravou dárečků pro děti pomáhají lidé z chráněných dílen. Organizačně zajišťuje 

 p. u. Drábková, za což ji patří poděkování. 

             V rámci zlepšování pracovních podmínek pro žáky došlo opět k další opravě osvětlení ve 

vybraných třídách. Velice pozitivní změnou je postupné pořizování stavitelného nábytku (stolků a lavic) 

pro žáky.  Uskutečnilo se díky zřizovateli, který opět do rozpočtu školy uvolnil finanční prostředky. Žáci 

velmi přivítali nové vybavení. V současnosti jsou vybavené stavitelným nábytkem všechny kmenové 

třídy a 4 odborné učebny, zbývá pouze jedna odborná učebna. V minulosti se podařilo vybavování tříd 

novými pylonovými tabulemi, vybavily se takto už všechny třídy. Z financí SRPŠ se stále daří dále 

vybavovat třídy nejen prvního stupně a školní družiny dalšími relaxačními koberci. V oblasti dodržování 

zásad psychohygieny při práci se daří zařazovat relaxační chvilky a vytvářet bezstresové prostředí, 

usiluje se o odstranění frustrace a pocitů křivdy u dětí, o podnětné prostředí a příznivou atmosféru a 

přátelské vztahy. Důraz byl kladen na bezpečnost žáků při pobytu ve škole i mimo ni a na průběžná 

poučení před akcemi a na seznámení s pracovními řády odborných učeben a rizikových míst a pracovišť. 

Bylo pracováno s riziky bezpečného pohybu v prostorách školy. Probíhaly též preventivní požární 

prohlídky školních prostor. Několikrát bylo ve zvýšené míře provedeno poučení žáků na téma 

bezpečnosti při styku s cizími osobami. 

 

Další funkce: koordinátor ŠVP – p. u. Brůnová 

                        sklad a evidence školních učebnic – p. u.Ropková 

 školní potřeby, sklad – p. u. Ropková 

 žákovská knihovna – p. u. Doubková 

 učitelská knihovna – p. u. Krásná 

 výchovný poradce – p. u. Kapounová 

 klub mladých čtenářů – p. u. Crowe, p.u. Watrobová  

 vedení školní kroniky – p. u. Švecová 

                        koordinátor ekologických aktivit – p. u. Fialová 

 kultura mládeži – p. u. Hájek 

 sběr papíru – p. u. Adamský, p. Doseděl, p. Lněnička, p. u.Brůna 

 sběr léčivých bylin a pomerančové kůry – p. u. Sedliská  

                        sběr nápojových kartónů – p. u. Fialová 

 správce počítačové učebny – p. u. Fliedr a metodik ICT  

                        správce učebny Fy – p. u. Fliedr 

 metodický materiál – p. u. Stráníková 

                        webové stránky školy –p. u. Fliedr, p.u. Brůnová 

                        vedení školní matriky -  p. u. Kapounová, p.u. Ropková, p.u. Andrlová 

                        metodik prevence –p.u. Stráníková, p.u. Bulvová 

                        humanitární akce – p. u. Ropková 

                        administrativa grantů – p. Andrlová, p. Lněnička, p. Hladíková 

 školní časopis – p. Jelínková 

 vedoucí školní jídelny – p.  Lipavská 

  správcové kabinetů – matematiky – p.u. Fialová 

     fyziky – p.u. Fliedr 

     chemie – p.u. Fialová 

      přírodopisu  -  p.u. Lněnička 
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     hudební výchovy – p.u. Andrlová 

     českého jazyka – p.u. Švecová 

     cizích jazyků – p.u. Hrubá 

     tělesné výchovy  – p.u. Brůna 

     dějepisu a občanské výchovy – p.u. Leischnerová 

     zeměpisu – p.u. Leischnerová 

                       1.  stupeň – p. u. Doubková, p. Jiráčková 

                 vybavování dílen – p. u. Fliedr, p. u. Brůna 

Všem výše uvedeným ped. pracovníkům je třeba poděkovat za svědomitou práci. 

                                                            

 

 

 

 

3. Materiální vybavení školy a školní jídelna 

 

      

Stále platí, že kdybyste si prošli jednotlivé položky rozpočtu školy (finance poskytované zřizovatelem  

na provoz), zjistili byste, že se ve škole proinvestovaly nemalé prostředky, byly vždy ku prospěchu 

provozu školy a nakládá se s nimi podle zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 

Školu tvoří dost složitý komplex budov, škola je tzv. pavilonového typu se spojovacími 

chodbami. Naše škola má materiálně technické podmínky velmi dobré, zato obnova, údržba a chod si 

žádají nemalé finanční výdaje zřizovatele aj. úsilí. Průběžně probíhají všechny pravidelné a předepsané 

kontroly a revize (tělocvična a TV nářadí, plynové kotelny, elektroinstalace, výtahy v ŠJ, elektropřístroje 

a hromosvody, požárně technická zařízení, hasicí přístroje a hydranty). Nejvýznamnější i nejnáročnější 

dlouhodobou stavební investiční akcí byla předloni přístavba mateřské školky a v souvislosti s tím i 

celková modernizace školní jídelny. I této investiční akci předcházelo mnoho příprav, vedení školy se 

pravidelně účastnilo společných jednání se zřizovatelem, se zástupci stavební komise.  

Vloni se uskutečnila celková rekonstrukce sociálních zařízení ve třech podlažích pavilónu 

druhého stupně. Díky organizačním a provozním úpravám se mohlo s rekonstrukcí začít 

s předstihem.  

V době pandemie (bez žáků) se opravilo topení ve spojovací chodbě, v jedné třídě 2. stupně a 

ve sklepních prostorách historické budovy. 

V tomto školním roce došlo k výstavbě nového školního hřiště, které bylo slavnostně 

otevřeno 10. 9. 2020 

Povrch  je umělá tráva 5. generace sypaná gumovým granulátem. Vhodné i pro sportovní 

hry – fotbal, volejbal, vybíjená, pálkovaná aj. Atletické prostory tvoří: dráha na běh 50 m, 60m, 

doskočiště na dálku, hod granátem, běžecký okruh 150 m. Vše lze využívat i za nepříznivého počasí. 

Hřiště je zcela nově oplocené. Areál bude využívat ZŠ a MŠ na výuku, sportovní hry a školní kluby. 

Bude pronajímáno sportovním oddílům TJ Sokol Dolní Újezd, ostatním organizacím a široké 

sportovní veřejnosti. 

Další potřebnou opravou byla modernizace osvětlení v tělocvičně. Staré výbojky byly 

vyměněny za LED světla s praktickou regulací svítivosti každého světla.V modernizaci osvětlení 

zbývá učebna PC, ŠD a sborovna. Opravila se podlaha v učebně ŠD (náročné kvůli vlhku) a v nově 

vzniklé učebně jazyků. Proběhl generální úklid jednoho kabinetu, dále se využilo vyřazeného nábytku ze 

staré MŠ – vybavení pro další kabinety. Proběhlo malování ve vybraných třídách. Veškeré opravy a 

vybavování během školního roku i o prázdninách se daří díky svědomité práci provozních zaměstnanců, 

za svědomité udržování pořádku a za úklid za běžného chodu či po opravách patří všem provozním 

zaměstnancům poděkování. Možnosti vybavení a modernizace kabinetů a tříd, kterých má škola 32 a 

které spravují pověření pedagogičtí pracovníci, je ovlivňováno množstvím finančních prostředků, kterými 
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škola na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu disponuje v rámci ONIV. Nadále zaměstnavatel 

platí z ONIVU náhrady při pracovní neschopnosti těžko plánovatelné. Veškeré opravy realizovány také 

díky skvělé spolupráci se zřizovatelem a stavební komisí. Vedení školy tímto děkuje zřizovateli a 

stavební komisi za spolupráci. Do budoucna nutno řešit modernizaci šaten a případně elektroinstalaci 

v historické budově, nutno řešit vlhkost školních dílen. 

Rozpočet na provoz školy má 85 položek a školní jídelna 27 položek ve výdajích na rok 2019: např. 

elektrická energie 465000,--Kč, plyn 250.000,-- Kč, vodné a stočné 108.000-- Kč, úklidové prostředky 

53000,-- Kč, výměna osvětlení ve třídách 97.000,-- Kč, revize a pořízení DDHM 403.000,- Kč, oprava 

střechy tělocvičny 105.000,-  

Z celkového finančního objemu  ONIV 387.000Kč na rok 2019 vybírám: 

- nákup a obnova učebnic            76.500,--Kč 

- učební pomůcky                         33.600,--Kč 

- plavecký výcvik 3. a 4. roč.   44.200,--Kč 

- cestovné   40.700,-- Kč  

- DVPP                                         8.180,-- Kč 

- zákonné pojištění                       63.400-- Kč 

- náhrada mzdy při PN                 56.500,--  Kč 

- pořízení DDHM    33.300,- Kč 

 

 

 

Modernizace PC vybavení a ICT techniky 

 
     V minulosti se instaloval nový server, který zajistil rychlejší přístup k síti. V minulosti se povedlo 

zavést osobní uživatelské účty. Výhodou je lepší zabezpečení dat a možnosti nastavit si vlastní 

uživatelské prostředí. V druhé etapě se podařilo vytvořit účty i na žákovských stanicích. Vzhledem 

k tomu, že poslední modernizace učebny VT byla realizována v únoru 2008, počítače a vybavení bylo již 

nevyhovující současným požadavkům – podařilo se vloni celou učebnu vybavit novými počítači. 

Současný stav – vybavení učebny VT: 24 žákovských stanic, učitelský PC, nový dataprojektor. Všechny 

třídy jsou vybaveny dataprojektory a ozvučením, byla pořízena nová kopírka do sborovny, pokračuje 

instalace výukových programů v učebně VT, zabezpečení učitelských notebooků AVG. Probíhá průběžná 

údržba a servis IT zařízení. Letos došlo k vybavování  novými notebooky. 

    Za realizaci a předběžné promýšlení příprav, modernizací v oblasti ICT patří poděkování metodikovi 

ICT p. u. Fliedrovi, který je vždy nápomocen kantorům školy.  

 

Každoročně se pořizují poslední verze programu Bakaláři. Ten umožňuje vytvořit databázi žáků i učitelů 

na škole – tzv. školní matriku. Pomocí tohoto programu provádíme tisk vysvědčení a zasílání celé 

databáze – matriky – výkazy na MŠMT. Program napomáhá tvorbě rozvrhů a úvazků.  

Na konci předloňského školního roku se začalo s realizací nových webových stránek. Byl vytvořen nový 

systém – kalendář pro obsazování volných hodin v tělocvičně, zájemci ze strany veřejnosti mají tak 

možnost si rezervovat tělocvičnu, tuto možnost má i mateřské škola, která díky občasně uvolněným 

hodinám může využít prostor tělocvičny. 

 

Do budoucna nutno vnímat velké změny a připravovat se na rychlý vývoj digitálních technologií -  

třeba i výuka bude probíhat zcela jinak. 

 

 

Součástí školy je i školní jídelna. Ve školním roce 2019-2020 bylo ve školní jídelně přihlášeno na obědy 

329 žáků, 56 zaměstnanců školy, 72 dětí MŠ a 85 cizích strávníků. Celkem tedy 542 strávníků. 
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V průměru se vařilo 430 jídel denně, plus přesnídávky a svačinky pro MŠ /1038 přesnídávek a 1038 

svačinek za měsíc/. V rámci epidemie byl od 11. 3.  a 25. 5. velmi komplikovaný provoz. 

Nová školní jídelna je vybavena moderním zařízením a technologiemi, které umožňují držet krok s 

moderním trendem ve stravování. Významným pomocníkem a srdcem naší kuchyně se staly 

konvektomaty nové generace, které nám umožní vaření v páře, pečení horkým vzduchem nebo kombinaci 

pečení a vaření. K vaření patří také úklid a k tomu máme novou profesionální myčku, která nahradí 

dřívější ruční mytí nádobí. Veškeré zařízení je přizpůsobeno provozu pro přípravu stravy dětem dle 

požadovaných hygienických předpisů a norem. Zaměstnanci ŠJ byli proškoleni profesionálním kuchařem 

firmy RETIGO. 

Jsme rádi, že nová moderní kuchyně přispěje k dalšímu rozvoji ve zdravém způsobu stravování. Školní 

jídelna je povinna připravovat pokrmy z čerstvých a zdravotně nezávadných surovin a dbát přitom na 

dodržování správných technologických postupů při jejich přípravě.  Díky novým moderním technologiím, 

dodržováním hygienických předpisů a správné výrobní praxi, je ve školní jídelně zajištěna naprostá 

bezpečnost přípravy pokrmů.  

Kuchařky jsou během roku proškolovány na seminářích v oblasti zdravého stravování, plnění 

spotřebního koše, který je důležitý pro správné dodržování norem pro vaření ryb, luštěnin, zeleniny, 

ovoce, mléka atd. 

Proběhla školení: pracovní setkání vedoucích ŠJ Pardubického kraje, vedení spotřebního koše, sanitační řád ŠJ, 

vnitřní řád ŠJ, pracovní právo ve školním stravování, hluk jako rizikový faktor ve školních jídelnách. 

Pro žáky, jejichž rodiny se nachází v tíživé životní situaci, žádá vedení školy u firmy Women for Women 

Praha o finanční příspěvek na úhradu obědů -  tzv. obědové konto. Díky tomu má tak několik dětí 

zajištěné pravidelné stravování v průběhu celého roku. 

Provoz školní jídelny je organizován v souladu s provozem školy: výdej od 11. hod do 13.15 hod. 

V kuchyni byl zaveden systém sledování kritických bodů HCCP o dodržování hygienických a 

technologických předpisů. Zaměstnanci se řídí podle pracovních náplní. Vedoucí školní jídelny je paní 

Monika Lipavská. 

Všichni zaměstnanci školní jídelny vykonávají náročnou práci, za bezproblémový chod školní kuchyně 

patří všem zaměstnancům poděkování. 

  

 

 

 

 

4. Údaje o kontrolách 

 
Výjimečně v průběhu školního roku neproběhly na ZŠ kontroly, kromě kontrol zřizovatele. 

A: Kontroly, které provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní 

pracoviště Svitavy - poslední dne 27. 2. 2019 – tedy po celkové rekonstrukci ve školní jídelně a kuchyni. 

. 

B: ČŠI provedla poslední kontrolu 9. – 12. 10. 2018 

 

  

C: Další kontrolu provedli zástupci Obce Dolní Újezd  - veřejnoprávní finanční kontrolu dne 31. 10. 

2019 podle § 9 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle rozhodnutí zastupitelstva obce, dle kterého 

funkce interního auditu u příspěvkové organizace byla nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly.  

Předmětem kontroly bylo dodržování rozpočtové kázně v roce 2019, kontrola hospodaření v roce 2019 

hospodaření s veřejnými prostředky, byla provedena kontrola pokladny za rok 2019 a kontrola tvorby 

a použití fondů v roce 2019, kontrola vedení účetnictví v roce 2019 a provedené inventarizaci majetku, 

výkaz zisku a ztrát za r. 2019. Závěr – organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady 



 25 

jsou hospodárné a účelné, při kontrole nebyly shledány závady v hospodaření s veřejnými finančními 

prostředky. Za svědomité vedení účetnictví je třeba poděkovat p. Hladíkové – účetní. 

 

D. Kontrola o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a preventivní požární prohlídka 

objektu byla provedena 18. 6. 2020, kontrolu provedla poradenská firma Skala podle § 2, odst. 4, 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., kontrolovány byly jednotlivé požární úseky budov, požární dveře a stav 

bezpečnostních pásek u nich, dokumentace PO.  Závěr kontroly: bez závad. 

Dne 10 11. 2019 firma Hasvel provedla kontrolu hasicích přístrojů a požárního vodovodu – bez závad. 

 

E: Kontroly ze strany vedení školy. Kontroloval se se zvýšenou pozorností standard zabezpečení 

školy. V současnosti neexistuje právní předpis, který by shrnoval základní a konkrétní opatření na 

zajištění bezpečnosti žáků ve škole v souvislosti s výjimečným a tragickým případem ve škole Žďár nad 

Sázavou. Ministerstvo školství vydalo Metodické doporučení k bezpečnosti žáků – tzv. Minimální 

standard bezpečnosti, vedení školy projednávalo se zřizovatelem tuto problematiku s ohledem na nutná 

opatření vyplývající z potřeb a charakteru provozu školy a z místních podmínek a specifik. Specifika 

kontrol byla ve spojení s provozem školy po 25. 5. 2020 – dodržování požadavků z MŠMT a z MZ – 

preventivní hygienická opatření školy. Při dalších kontrolách vedení školy postupovalo dle směrnice – 

Vnitřní kontrolní systém školy (podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy), 

včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizování provozních, finančních, právních a jiných rizik 

vznikajících v souvislosti s plněním záměrů a cílů orgánu veřejné správy, řídící kontrola, správnost 

finanční a majetkové operace, hospodárnost, efektivnost a účelnost v použití veřejných prostředků – 

finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící škole. Dále vedení školy provádělo 

kontroly dle vnitřních směrnic: organizace školního dne, Klasifikační řád, Vnitřní řád ŠD a ŠK, Vnitřní 

řády odborných učeben, rizikových pracovišť a školní jídelny, Pracovní řád pro zaměstnance škol, 

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy, traumatologický plán, Řád lyžařského 

výcvikového kurzu, Pokyn pro plavecký výcvik a Pokyn pro školní výlety a Pokyn pro zahraniční 

výjezdy, Směrnice k prevenci sociálně patologických jevů, Směrnice k prevenci šikany, Směrnice 

k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, Směrnice k čerpání dovolené. Dále vedení školy 

provádělo kontroly dle dalších dokumentů: Provozní řád, Vedení účetnictví, Vnitřní platový předpis 

(mzda, platový tarif aj.), Evidence majetku a směrnice k inventarizaci, Směrnice k poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, Směrnice k vedení pokladen, Směrnice k vybírání poplatků ve školní 

družině, Předpis náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, Spisový a 

skartační řád, Směrnice ke školnímu stravování, Evidence pracovní doby, Pracovní náplně, Směrnice 

k ochraně osobních údajů GDPR, Směrnice k pracovní neschopnosti, Ochrany majetků školy. Kontroly 

byly zaměřeny u pedagogických pracovníků hlavně na dodržování pedagogických zásad, na plnění úkolů 

vyplývajících z ŠVP a na zpracování tématických plánů, na výsledky znalostí žáků, na vedení a úroveň 

vyučovací hodiny, na práci s třídním kolektivem a na individuální přístup, doklady na vedení 

dokumentace, na začleňování ŠVP, na dodržování  náplní práce a pracovního řádu a na dozory nad žáky, 

na plnění závěrů z hospitací a kontrol.  Kontrola provozních zaměstnanců byla zaměřena na dodržování 

pracovního řádu a náplní práce, kvalitu úklidové práce a na spolupráci s ostatními zaměstnanci, kontroly 

ve školní kuchyni byly zaměřeny na dodržování náplně práce a na nakládání se zbytky a na dodržování 

hygienických zásad, na používání OOPP a na skladbu jídelníčku. 

Dále proběhly kontroly a revize tělocvičny, výtahů, elektro, hromosvodů a kotelny a prověrky BOZP. 

 

 

 

5. Školní a mimoškolní aktivity v oblasti vzdělávacích, kulturních, sportovních, 

přírodovědných a ekologických akcí 

 
Význam těchto akcí je jasný – rozvoj zájmu a schopností žáků, tyto akce rozšíří obzor v mnoha oborech  
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a vhodně doplňují učivo. Žáci školy se zúčastňují velkého množství soutěží, olympiád, exkurzí, 

kulturních a jiných představení, výstav a přednášek, pod vedením učitelů připravují programy, projekty  

a představení pro sebe i pro veřejnost. 

 

5.a. Vzdělávací akce, využití získaných grantů a projekty 
 

      Projekt Cestou vzájemného porozumění – CVP v červnu 2019 skončil po třech letech. 

V rámci projektu „Šablony 2 - podruhé“ /viz. příloha č. 5/ byla učitelům nabídnuta možnost 

sebevzdělávání v cizích jazycích. Deset pedagogů této možnosti využilo a navštěvovalo individuální 

kurzy angličtiny (p. Bulvová, p. Ropková, p. Doubková, p. Krásná a p. Melšová), němčiny (p. 

Švecová, p. Kapounová, p. Jelínková)  a italštiny (p. Andrlová, p. Hrubá) v jazykové škole Akaia 

Litomyšl, upravené na míru jazykové úrovni jednotlivých studentů v rozsahu 80 hodin na každého. Dále 

p. Melšová a p. Hájek vedli klub zábavné logiky a deskových her, klub čtenářské gramotnosti na prvním 

stupni p. Doubková a při ŠD sl. Faitová, při ŠD klub zábavné logiky p. Sedliská. Z Šablon pracovala na 

škole p. Hynková jako školní asistentka a p. Mgr. Límová jako speciální pedagog. 

Část finančních prostředků se daří použít na nákup školních pomůcek. Grant bude využíván po dobu 2 let. 

Realizace Preventivního programu: na úvod školního roku je každoročně dokument zpracován, je i 

součástí školního vzdělávacího programu. Funkci preventisty, metodika a koordinátora na škole zajišťuje 

p. u. Stráníková pro I. stupeň a p. u. Bulvová  pro II. stupeň. Pravidelně se zúčastňují školení pro 

metodiky prevence. Za náročnou práci v oblasti prevence patří oběma kantorům poděkování. Hlavním 

cílem Preventivního programu je vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima ve škole prostřednictvím 

budování kvalitních mezilidských vztahů a přátelské atmosféry. Učitelé soustředí svou pozornost 

především na práci s třídním kolektivem, kde společně vytvářejí kamarádské a bezpečné prostředí pro 

žáky. Zaměřují se také u všech žáků na možnost zažít pocit úspěchu a předcházet případné neúspěšnosti. 

Vedou žáky ke zdravému životnímu stylu, budování kladných postojů a zlepšení komunikace, vhodného 

využívání volného času, k osvojení norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech 

a k nepodceňování počátečních projevů šikanování, záškoláctví, zneužívání návykových látek a závislosti 

na internetu. Další snahou všech pedagogů je prohlubování a zlepšování spolupráce se zákonnými 

zástupci. 

Pro prevenci má význam  plavecký kurz pro 3. a 4. roč., turistický kurz pro 5. roč., lyžařský kurz pro žáky 

1. stupně ve spolupráci s lyžařskou školou Peklák Česká Třebová a lyžařský kurz pro 7.roč., plnění úkolů 

v rámci školení „Mladý zdravotník“ pro 5. a 8. roč., spolupráce s SDH Dolní Újezd, spolupráce se Střední 

zdravotnickou školou Svitavy.  

Realizované programy: 

Ve spolupráci s PPP v Ústí nad Orlicí proběhly dva programy selektivní primární prevence Před tabulí za 

tabulí v 6.B, které vedly k nastavení pozitivních sociálních vztahů v třídním kolektivu tak, aby 

nedocházelo k rozvoji rizikových vztahů mezi žáky. 

 ACET ČR, z.s.  uskutečnil programy pro 1.roč. – Kamarádem být, kamaráda mít, 2.roč. – Jsme parta, 

6.roč. – Bolest, nemoc jménem šikana, 7.roč. – Skrytá nebezpečí Internetu 2, 8.roč. – Jak se nenechat 

podvést, 9.roč. – Světová náboženství a sekty. 

Z důvodu zrušení prezenční výuky v druhém pololetí neproběhla velká část naplánovaných preventivních 

programů a aktivit. I přes tuto skutečnost byly úkoly stanovené v preventivním programu splněny v 

uskutečněných akcích a přímo ve výuce v jednotlivých ročnících. 

 

 

 

Pobyt v přírodě pro páté ročníky:  

Koncem května  se žáci 5. tříd zúčastňovali tradičního pobytu v krásném prostředí Orlických hor. Tento 

pobyt v přírodě se nemohl uskutečnit stejně jako branně turistický kurz pro 8. třídy.  
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Mimoškolní akce zaměřené na volnočasové aktivity žáků zajišťují na škole přes Školní sportovní klub, 

ŠSK je již mnoho let registrován v celorepublikové asociaci, díky tomuto členství se škola zúčastňuje 

pravidelně mnoha sportovních akcí, turnajů a soutěží, škola je též organizátorem několika oblastních i 

okresních kol v sálové kopané, florbalu a volejbalu – viz sportovní akce.  

 

Činnost školní družiny: Škola se řídí dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ŠD má 

 dvě oddělení po 30 žácích 1.- 4. tříd. Ranní provoz ŠD je od 6:20 do 7:30 hod. (zapsáno 15 dětí). 

Činnosti probíhaly formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. Činnosti byly prováděny 

buď společně nebo ve skupinách, na vycházkách, na zahradě nebo v tělocvičně. Celkem se uskutečnilo 16 

příležitostných akcí. Nejdůležitější činnosti pro tento školní rok opět probíhaly v okruzích:  

1. Člověk a zdraví –  všestranně zaměřeno: turistické vycházky do Bořkova a do lesa Polom, orientace 

v obci, podzimní atletický trojboj, vytrvalostní běh, cvičení s obručí, míčové a pohybové hry, základy 

florbalu a gymnastiky, školka s míčem a se švihadlem, šipkovaná a stopovaná, štafetové hry, soutěže 

v házení kroužků, šplh – soutěž a vybíjená. 

2. Člověk a kultura – účast ve výtvarné soutěži, malba a ilustrace, tisk houbou, mikulášská nadílka, 

návštěva výstavy výtvarného studia a v ZUŠ, návštěvy obecní knihovny, DPS, rytmická cvičení a zpěv, 

dramatizace pohádek. 

 

3. Člověk a svět práce -  drakiáda, soutěž ve stavění komínu z kostek, malování na chodník, stavby 

domečků z přírodnin,  hledání pokladu, výroba skládaček z papíru, stavby ze stavebnic, na pískovišti i ze 

sněhu, výroby adventního věnce a vánočních ozdob. 

 4. Člověk a jeho svět – soutěž o poznávání rostlin, stopovaná, soutěže na sněhu, soutěž v poznávání listů 

stromů, sledování délky dne a noci, mikulášská a vánoční nadílka, škola od sklepa po půdu, přírodovědná 

stezka, boj o poklad,  vycházky po částech obce, orientace v krajině. Za náročnou přípravu akcí patří 

poděkování vychovatelkám p. Švecové, p. Sedliské a p. Čejkové, M. Faitové, p. Adamské a p. 

Heinischové 

 

Činnost školního klubu: probíhala v době mimo vyučování a byla určena pro žáky z 1. – 9. tříd, kteří o 

ni měli zájem. Pravidelně se scházelo v pondělí, ve středu a v pátek 70 chlapců i dívek při sportovních 

hrách. Zájemci nad kapacitu ŠK byli organizováni v rámci zájmových činností. Uskutečnilo se 16 

příležitostných akcí školního klubu. Další pravidelnou sportovní aktivitou bylo konání několika kol 

fotbalové a několika kol florbalové ligy.  

Za svědomité vedení školního klubu a uskutečňování akcí patří poděkování p.u. Heinischové, p.u. 

Frankovi, p. u. Brůnovi. 

 

 

Matematické  soutěže 

Tyto soutěže mají po léta tradici, je do nich zapojen velký počet žáků a je dobře, že se tato tradice stále 

udržuje.   

Matematický Klokan a olympiáda neproběhly. 

Další matematickou soutěží je Pythagoriáda (pro 5. až 8. ročník), proběhla, nikdo nepostoupil do okresu.  

  Závěrem zbývá poděkovat všem účastníkům za aktivní přístup a vzornou reprezentaci školy a také všem 

učitelům matematiky, kteří s nimi soutěže připravují, opravují a hodnotí – p.u. Fialové, p.u. Kapounové, 

p.u. Jiráčkové  
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Olympiáda v českém jazyce 

V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se účastnilo 10 žáků 8. a 12 žáků 9. 

ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli Tereza Hladíková a Vojtěch Synák  a ti pak reprezentovali naši 

školu v okresním kole. 

 

Činnosti kabinetu cizích jazyků: 

Ve školním roce 2019/2020 byly cizí jazyky vyučovány tak jako v předešlých letech: od třetího ročníku 

se žáci začínají učit tři hodiny týdně jazyk anglický, v sedmém ročníku se jako druhý cizí jazyk s dotací 

dvě vyučovací hodiny týdně učí jazyk německý. 

 

Další jazykové aktivity ve škole  

Kroužek Hravá angličtina pro žáky druhého ročníku se setkává jedenkrát za dva týdny. Připravuje děti 

hravou formou na studium cizího jazyka. Vede Ilona Drábková.  

Kroužek Základy italštiny – pokračuje druhým rokem, navštěvuje jej sedm žákyň 7. ročníku. Kroužek se 

zaměřuje na základní znalost jazyka a jeho praktické použití, na poznávání Itálie jako zajímavé země 

s bohatou kulturou a historií. Vede Z.Hrubá.  

Díky grantu Městského úřadu Litomyšl jsme letos mohli obohatit výuku anglického jazyka i o 

přítomnost rodilého mluvčího, který ve třídách druhého stupně trávil vždy třetí pondělí v měsíci. 

Hodiny p. Barryho M. Adamse  byly zaměřeny na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a hlavně zmírnění 

obav a ostychu našich žáků z mluvení v cizím jazyce. 

 

Jazyková olympiáda 

Podařilo se nám obnovit tradici školních olympiád v angličtině, letos pro žáky ze sedmých a osmých 

ročníků. Účast byla velmi pěkná, své znalosti poměřilo celkem 19 žáků. Vítězi školního kola se stali 

Stanislav Doseděl ze 7.A a Barbora Klusoňová z 8.A. Tito dva žáci se v únoru 2020 zúčastnili 

okresního kola v Litomyšli. Stanislav Doseděl se v kategorii IA umístil na 14. místě, Barbora Klusoňová 

byla v silně obsazené kategorii IIA osmnáctá. Jednalo se o jejich první zkušenost s takovou soutěží a 

rozhodně si svým výkonem neudělali ostudu.  

 

 

 

Jazykové vzdělávání učitelů 

Pokračovalo další jazykové vzdělávání učitelů v rámci projektu „Šablony“. Jazyková škola Akaia zajistila 

našim pedagogům individuální kurzy anglického, německého a italského jazyka v tomto obsazení :  

Angličtina – Kurz vedla p. Petra Pešatová. Studující: Marie Ropková, Kateřina Melšová, Ludmila 

Krásná, Jitka Doubková, Magdalena Bulvová 

Němčina –  Kurz vedla p. Marie Pichalová. Studující : Jana Švecová, Veronika Jelínková, Kamila 

Kapounová 

Italština – Kurz vedla p. Lada Aldini. Studující: Marie Andrlová, Zlata Hrubá 

 

Grant Erasmus+ 

I letos jsme podali grantovou žádost do programu Erasmus+, který umožňuje pedagogům získat jazykové 

i metodické zkušenosti v zemích Evropské unie. Zájem o krátkodobý studijní výjezd do zahraničí 

projevilo šest učitelů. Naše žádost byla MŠMT schválena, bohužel, jako mnoho jiných žádostí pouze na 

pozici náhradníka.  

 

Shrnutí školního roku  

V tomto školním roce rozšířily řady učitelů cizích jazyků nové posily, Mgr. Klára Kučerová vyučovala na 

poloviční úvazek angličtinu v 7. a 8. ročníku, Mgr. Veronika Jelínková převzala výuku německého jazyka 

po Mgr. Stanislavu Soukupovi, který naši školu opustil s koncem minulého školního roku. 
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DĚJEPISNÁ A ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

Dva nejúspěšnější řešitelé školního kola DO postoupili do okresního kola, které se konalo 15. ledna 2020. 

V konkurenci 33 účastníků obsadil Vojtěch Synák 2. místo a tím získal i postup do krajského kola 

v Pardubicích. To se nakonec kvůli opatřením spojených s koronavirovou pandémií bohužel nekonalo. 

Výborně si v okresním kole vedl také Jan Lenoch, který se dostal na 5. místo. 

Ze všech účastníků školního kola zeměpisné olympiády postoupil v kategorii A do okresního kola, které 

se konalo ve Svitavách 26. února 2020, Jaroslav Šimek ze 6.A.  Dosáhl výborného 5. místa. V kategorii C 

měl nejlepší výsledek ve školním kole Vojtěch Synák z 9. třídy – v okresním kole se umístil sedmý.  
      

VLASTIVĚDNÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE       

V pondělí 11.listopadu 2019 absolvovaly třídy 8.B a 9. poznávací zájezd do Kutné Hory (viz. příloha č. 5) 

a jejího blízkého okolí – vesnice Malešov, štoly, ve kterých se kdysi těžilo stříbro, zřícenina hradu Sion. 

V Kutné Hoře začala prohlídka historického centra u chrámu Sv.Barbory, dále kostel Sv.Jakuba a Vlašský 

dvůr, kde se razily pražské groše, Kamenný dům a nádherná gotická kašna. 
  
BESEDA K VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 

V pátek 15. listopadu 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili společně s dalšími školami pořadu k 30. 

výročí Sametové revoluce. Na programu byl film Z deníku Ivany A, plánovaná beseda s hercem Janem 

Potměšilem bohužel nevyšla, ale stoprocentně ji nahradil zajímavý rozhovor moderátora Radomila 

Kašpara s litomyšlským historikem PhDr. Martinem Boštíkem, bývalým naším žákem.  

PREZENTACE – 17. LISTOPAD 

 Žáci 9.ročníku vytvořili prezentace k významným událostem 17. listopadu, se kterými vystoupili 

před žáky nižších ročníků naší ZŠ. První stupeň o studentských protestech roku 1939 poučila skupina ve 

složení Tereza Hladíková a Kateřina Kusá. O Sametové revoluci zase Adam Hrubý, Sabina Pachlová a 

Tereza Faitová. Pro druhý stupeň měli rok 1939 na starost Jan Lenoch s Anetou Lenochovou a Vendulou 

Grigelovou, události související s listopadovou revolucí připomněli Vojtěch Synák, Jindřich Čejka a 

Karel Dočkal. Prezentaci s přednáškou doplnily i krátká tématická videa a pracovní list. 
 

KINO LITOMYŠL – KOLUMBIE 

V rámci projektu Planeta Země 3000 se 18. listopadu 2019 opět téměř celý druhý stupeň naší ZŠ zúčastnil 

besedy o Kolumbii.  

BESEDA O SEVERNÍ AMERICE 

Cestovatel Petr Mazal seznámil formou velmi zajímavého vyprávění děti ze druhého stupně se zážitky 

z cyklo putování po Severní Americe. Besedu, která proběhla 16. prosince 2019 v naší ZŠ, doplnil řadou 

fotek a videí. 

BESEDA O GRUZII A AZERBÁJDŽÁNU 

17. ledna 2020 nám studenti vysokých škol a zároveň cestovatelé dobrodruzi podali velmi zajímavé 

informace o svých cestách do turisty nepříliš navštěvovaných oblastí. Tomáš Potštejnský a Marek 

Doseděl (náš bývalý žák) přivezli řadu fotografií a videí – přednáška se líbila všem dětem druhého 

stupně. 

 

Za náročnou mimoškolní činnost (zeměpisné a dějepisné akce) patří poděkování p. u. Leischnerové. 

 

 

S výukou českého jazyka a s rozvojem čtenářské gramotnosti úzce souvisí i činnost KMČ – 

Při osvojování si českého jazyka, rozvoji čtenářské gramotnosti a fantazie, je důležitým průvodcem dobrá 

knížka. Naše škola proto žáky velmi podporuje v tom, aby se domácí četbě pilně věnovali. Vedle návštěv 

divadla, knihovny, literárních besed a čtenářských dílen, je to nabídka knih za výhodné ceny z katalogů 

Albatros, Fragment, Egmont, Grada, Mladá fronta a nově také Humbook pro 2. stupeň ZŠ. Velké 
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množství katalogů zajišťuje skutečně pestrou škálu literatury od čtení pro prvňáčky a nejrůznější beletrie, 

přes naučnou literaturu, encyklopedie a školní procvičování, až po omalovánky a knížky luštění.  

Škola spolupracuje s knihovnami v Dolním Újezdě a v Litomyšli. Organizačně zajišťuje p.u. Watrobová. 

Patří jí za to poděkování. 

Určitým doplňkem školních aktivit je i činnost školní žákovské knihovny – využíváno spíše žáky 

z prvního stupně, doplňování knih je koncipováno tak, aby pomohlo společné mimočítankové četbě. 

Knihovna má nyní asi 1 250 titulů a postupně se doplňuje, uskutečnilo se okolo 280 výpůjček, knihovna  

je umístěna po bývalé zubní ordinaci ZŠ. Na starosti má již několik let p. u. Doubková a za tuto činnost jí 

patří poděkování. 

Ve spolupráci s p. Bisovou – vedoucí místní knihovny – v září do prvních tříd přinesla paní knihovnice 

knihy pro prvňáčky – První čtení. 6. 10. k nám zavítal náš už dobře známý ilustrátor A. Dudek, beseda, 

malování a dovádění proběhlo ve druhých a čtvrtých třídách. Ve druhých třídách A. Dudek, měl tu čest, 

že pasoval na zdatné čtenáře všechny žáky. Toto pasování na čtenáře (viz. příloha č. 5) má v naší škole 

každoroční tradici a žáci si vždy odnesou drobné dárečky a knihu. 11. 11. třetí, čtvrté a páté třídy 

navštívila spisovatelka K. Smolíková. Každý ročník měl jiné téma – třetí – Pohádka o Drakovi, čtvrté a 

páté třídy – Husité. Po velmi poutavém vyprávění žáci vyplňovali pracovní listy a mohli si zakoupit 

nějaké knihy od této autorky. 7. 12. přijela do druhých a třetích tříd představit svoji tvorbu spisovatelka 

A. Martíšková. Žáci také vyplňovali pracovní listy s tématy z různých pohádek a jednu pohádku si i 

zahráli. Plánované akce na jaro 2020 se neuskutečnily, kvůli zavření škol – Covid.  

 

 Z počtu 16 vzdělávacích a kulturních akcí vybírám: tradičně všestranně zaměřená soutěž mezi žáky 

z obcí Mikroregionu Desinka se nemohla uskutečnit, několikrát návštěvy Muzea vesnice v Dolním 

Újezdě pro 8. a 9. třídy, výstava chovatelů – 1. stupeň, Městská galerie Litomyšl – 1. tř., environmentální 

výchova – testování 8. ročník, Sametová revoluce – 8. a 9. ročník – Smetanův dům, IZS – hasiči – 3. a 4. 

třídy, Čtenářské dílny v knihovně – 7. A, 7.B, preventivní program Zdravé zuby – 1. stupeň, návštěva 

farmy p. Boštíka ve Vidlaté Seči – 3. A 

Na škole pracují pravidelně 2 pěvecké sbory, které úspěšně a se zájmem vedou p. u. Andrlová a 

p. u. Josef Hájek. Výborný je přístup a svědomitá a náročná příprava učitelů, za což jim patří poděkování. 

 

 

 

 

5.c. sportovní akce 

 
V letošním školním roce můžeme být se sportováním našich žáků více než spokojeni.  

V minulosti se rekordně se zvýšil počet žáků ve Sportovních hrách a Školním klubu. V šesti 

odděleních Sportovních her se pravidelně zapojilo 116 žáků a žákyň!!! Což je číslo ohromující a daleko 

větší školy by nám mohly jen závidět. O provoz Sportovních her se starali p. u. Brůna, p. u. Heinischová 

a p. a. Frank. Jsme nadšeni i z toho, sportovní hry již nejsou jen doménou chlapců, ale výrazně se navýšil 

i počet děvčat, zejména z I. stupně. 

Výčet námi obsazovaných soutěží je opravdu široký – fotbal, futsal, florbal volejbal, plavání, přespolní 

běh, atletika, fotbalgolf, bruslení, lyžování, malá kopaná, halová kopaná, vybíjená, turistika. Výčet je to 

opravdu pestrý. 

Úspěšně proběhl lyžařský výcvik 7. ročníků. 

Nesmíme zapomenout ani na opravdu obětavou práci všech učitelů I. stupně při organizování plaveckého 

výcviku, bruslení i lyžování na Pekláku. Všem jim patří obrovský dík za organizaci těchto náročných 

akcí. 

Ve spolupráci s ČOV - za zmínku stojí i celoroční úspěšné testování všech dětí školy v rámci 

Olympijského víceboje. Opět vynikající úspěch naší školy – jako jediná škola v Pardubickém kraji jsme 
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byli vybráni do celostátní akce Den s olympioniky (již podruhé v krátké době). Tato sportovní akce pro 

celou školu, kdy děti sportovaly s významnými olympioniky - reprezentanty České republiky proběhla na 

podzim tohoto roku u nás ve škole. Viz. příloha č. 6 

Děti si mohli prožít sportovní dopoledne v hale školy se známými sportovci - Petrem Pilátem (freestyle 

motokros, mistr Evropy 2015) a Šárkou Kašpárkovou (atletika - trojskok, mistryně světa a bronzová 

medailistka z olympijských her, Athény 1997 a  Atlanta 1996). Akci  moderoval kouzelník a iluzionista 

Petr Dolejška. 

Za náročné aktivity v rámci projektu SAZKA Olympijský víceboj patří poděkování garantovi projektu p. 

u. Fliedrovi. 

 

 

Pochválit je třeba i žáky spolu s učiteli, kteří organizovali několik turnajů ve futsale a florbale pro 

družstva jednotlivých tříd během celého školního roku.  

Letošní školní rok byl velice zvláštní a jiný, než ty předešlé. 

Ve škole ovlivnil téměř vše, sport nevyjímaje záhadný virus. 

Přesto byl z hlediska sportu i ve zkráceném režimu velice úspěšný. Dosáhli jsme vynikajících úspěchů 

zejména díky fotbal golfu a florbalu na úrovni republiky i kraje. Viz. příloha č. 7 

Ale ani další sporty nezůstaly pozadu. Absolvovali jsme 28 sportovních akcí. 

Sportování ve Školním klubu a Sportovních hrách se zúčastňovalo rekordních 116 žáků v šesti 

odděleních. 

Pravidelná výuka Tv probíhala dle učebních plánů ve dvou hodinách týdně. 

Co se týče sportovních akcí, největším úspěchem byla účast našich družstev na MR ČR ve fotbal golfu 

v Rakovníku – 1x 1. místo a 2x2. místo ve družstvech!!! A dále to byl florbal s trojnásobným 

zastoupením krajském finále, kde všechna naše družstva obsadila vždy vynikající 3. místo !!! ( CH 8.-9, 

D 6.-7, D 8.-9.). Viz. příloha č. 8 

Celkem naši jednotlivci a družstva stála 22 x na stupních vítězů. Škoda uzavření škol z důvodu epidemie, 

určitě bychom naše úspěchy ještě rozmnožili. 

V rámci tělesné výchovy proběhl na I. stupni plavecký výcvik, lyžařské kurzy I. i II. Stupně. Bohužel se 

na jaře nepodařil ze známých důvodů realizovat Sportovně – turistický kurz ani pro jeden stupeň ZŠ a ani 

další naplánované tradiční akce. 

Přesto se v období uzavírky škol udála zásadní fantastická věc – začala výstavba nového sportovního 

školního hřiště s umělým povrchem. Nejen naše škola, ale i místní sportovní oddíly dostanou nádherné 

moderní sportoviště. Ohromnou zásluhu na tomto počinu má Obecní úřad v Dolním Újezdu, který celou 

tuto akci zajišťuje. 

 

 

 

 

 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

 

ZÁŘÍ 

Č. Akce      Soutěž       Místo            Umístění 

1. Přespolní běh                obvod       Litomyšl     2x 1. místo 

              1x 4. místo 

2. Přespolní běh                okres       Polička      účast 

3. Fotbal golf      ČR       Rakovník      1. místo DS 

               2. místo HS 

               2. místo HS 
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ŘÍJEN 

4. Plavecká štafeta měst              obvod         Litomyšl      účast 

5.- 6. Malá kopaná               obvod       Litomyšl      2. místo HS 

               7.místo HM 

7. Minifotbal dívky              okres                   3. místo     

8. Den      s olympioniky   škola       Dol. Újezd     

    

 

LISTOPAD 

9. Plavecké štafety    obvod      Litomyšl       3. místo 

10. Florbal D 6. – 7. roč.              obvod      Dol. Újezd       1. místo 

11. Florbal D 8. – 9. roč.              obvod      Dol. Újezd       1. místo 

12. Florbal CH 8. – 9. roč.             obvod      Litomyšl       1. místo 

13. Florbal CH 6. – 7. roč.             obvod      Litomyšl       2. místo 

 

 

PROSINEC 

14. Florbal CH 8. – 9. roč.   okres  Svitavy 1. místo 

15. ŠFL Florbal I. kolo    škola  Dol. Újezd 

16. Florbal D 6. – 7. roč.              okres  Mor. Třeb. 1. místo 

17. Florbal CH 6. – 7. roč.             okres  Litomyšl 5. místo 

18. Florbal D 8. – 9. roč.              okres  Mor. Tř. 1. místo 

19.   Pohár starostky Lubné florbal CH            okres  Lubná  6. místo 

LEDEN 

20. Florbal CH 8. – 9. roč.   KRAJ  Svitavy 3. místo !!! 

21. Florbal D 8. – 9. roč.              KRAJ  Svitavy 3. místo !!! 

22. Florbal D 6. – 7. roč.              KRAJ  Litomyšl 3. místo !!! 

23. ŠFL Florbal II. Kolo    škola  Dol. Újezd 

24. Florbal. Turnaj Dona Bosca             okres  Lubná  5. místo   

  

ÚNOR 

25. LVZ 7. třídy     škola  Branná 

26. Halová kopaná 6. – 7. roč.             obvod            Dol. Újezd 4. místo 

27. Halová kopaná 8. – 9. roč.             obvod            Dol. Újezd 1. místo 

 

BŘEZEN 

28. Florbal CH 4. – 5. roč.            obvod            Dol. Újezd 3. místo 

 

 

 

5.d. přírodovědné, ekologické akce a sběry 

 

Příroda je nedílnou součástí našeho života. A tak i naši žáci pozorují a zajímají se o svět kolem 

nás. Mnozí žáci mají obdivuhodné vědomosti, které prokazují při různých soutěžích. Přírodovědné 

soutěže mají na naší škole již dlouholetou tradici a podporují u žáků zájem o přírodu. Již 

v minulosti tak škola probudila u mnohých žáků natolik zájem, že se jim příroda stala až celoživotním 

povoláním. Škola akce podporuje. 

Přírodovědu na škole mají na starosti vyučující z prvního a z druhého stupně a p. u. Lněnička a 

p. u. Bulvová i p. u. Fliedr. 
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Někteří vyučující a kabinet přírodopisu navštívili nebo připravili akce v omezené míře: opět návštěvu 

výstavy drobného zvířectva v Dolním Újezdě. Ve spolupráci s mykology z Dolního Újezdu se část 

jejich výstavy nainstalovala přímo ve škole, v učebně přírodopisu ji navštívila velká většina žáků. 

Ekovýchovné programy společnosti Ekokom Praha pro žáky 1. až 9. roč., bylo zaměřeno na třídění 

odpadu. V minulosti se kabinet přírodopisu podílel na tvorbě knihy o Dolním Újezdě, obec věnovala 

18 těchto knih škole – slouží k doplnění výuky. 
 

 

 

      Poznávání přírodnin 
 

Letos se v DDM – nově Středisko volného času  SVČ-  v Litomyšli ve spolupráci s kabinetem 

přírodopisu naší ZŠ konalo pouze jedno oblastní kolo soutěže v poznávání přírodnin pro žáky 2. až 7. 

tříd. Opět jsme měli nejpočetnější a nejúspěšnější výpravu – tentokrát 40 žáků.  

  

 

 

Škola pokračuje v akcích ekologického významu, ve spolupráci se SRPŠ a s firmou Recykling se 

uskutečňují sběry a třídění: sběry byly ovlivněny pandemií 

1. papíru – celkem se sesbíralo 14408 kg.  

2. obalů tetrapack – cca 286 kg, pokračuje více jak deset let.  

3. vybitých baterií. Škola organizuje i další ekologické akce zaměřené na přírodu a její ochranu – je 

zapojena v síti ekologicky orientovaných škol v ČR (Den Země, Hnutí Tereza). 

4. Nadále realizujeme akci EKOLAMP – sběr a třídění úsporných svítidel s obsahem rtuti, na  

škole je zřízeno jedno sběrné místo.    

5. Šestým rokem je škola sběrným místem pro použité potravinářské oleje. 

 

Dále se na škole pravidelně uskutečňují sběry sušené pomerančové kůry – celkem se nasbíralo 

185 kg. I tento sběr je podrobně vyhodnocován a za poslední pět let se nasbíralo celkem cca 1497 kg 

pomerančové kůry.  

 

 

 

 

 

6. Spolupráce se zřizovatelem, SRPŠ a Školskou radou 

 
Sloučení základní škola a mateřské školy 

      

     Cituji z lednových Obecních novin – informace Rady obce Dolní Újezd: „Po přestěhování mateřské 

školy do nových prostor došlo k logickému a dlouho připravovanému kroku – zastupitelstvo obce na 

svém zasedání v červnu 2019 rozhodlo o sloučení základní a mateřské školy k 1. 1. 2020. 

     Základní a mateřská škola se od 1. 1. 2020 staly jedním právním subjektem s názvem Základní škola a 

mateřská škola Dolní Újezd. Škola má jednoho ředitele, kterým je nadále pan Jiří Lněnička a ze 

zastupující ředitelky mateřské školy paní Pavlíny Bisové se stala zástupkyně ředitele pro předškolní 

vzdělávání. Zaměstnanci obou škol se stali zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd. 

Očekává se snížení nákladů na provoz školy, které ale neznamená menší počet zaměstnanců. Úspora 

spočívá v činnostech souvisejících s provozem. Jedná se například o společné nákupy spotřebního 

materiálu, jednotnou SW licenci, telekomunikační a IT služby, revize atd. Další pozitivum spočívá v tom, 

že nikdo nebude u nikoho v nájmu – všichni budou tzv. doma Je důležité zmínit, že tento krok nemá 
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žádný dopad na zdělávání dětí, a pokud ano, tak jen dopad kladný, zejména ve fázi přechodu předškoláků 

do prvních tříd. Nová situace bude náročnější pro vedení školy, protože se zvýšil počet žáků i 

zaměstnanců. 

      Proces sloučení nebyl jednoduchý, předcházelo mu mnoho administrativních úkonů. Největší podíl na 

hladkém průběhu měly vedení obou škol, jejich účetní a zaměstnanci obecního úřadu. Jim všem patří 

poděkování.“ Pro uklidnění obav ze sloučení  navštívil ředitel několikrát předem mateřskou školu a 

komunikoval se všemi zaměstnanci, hlavně s paní ředitelkou Pavlínou Bisovou. 

 

     

Zřizovatel školy vytváří pro provoz školy a její modernizaci velmi dobré podmínky. Poděkování 

patří hlavně starostovi Miloši Vrabcovi a radě obce, která se problematikou školy zabývá nejen na 

setkáních s ředitelem školy. V rámci spolupráce se zřizovatelem se vedení školy zúčastňovalo 

veřejných jednání zastupitelstva obce i jednání rady obce. Ředitel školy dle potřeby podával 

aktuální informace o chodu školy. Vedení školy vypracovalo koncepci rozvoje školy na další období. 

Diskuse a společná setkání též probíhaly v rámci problematiky slučování MŠ a ZŠ. Výjimečně se i 

letos vedení školy scházelo se zřizovatelem v rámci dvou pojistných událostí (poškození části střechy 

tělocvičny a poškození elektroniky po úderu bleskem). Zřizovatel školy zastoupený p. starostou 

tradičně přijal pozvání a aktivně se zúčastnil na závěr školního roku slavnostního shromáždění celé 

školy. Pravidelně na tomto shromáždění dochází k odměňování aktivit a úspěchů, kterých žáci 

dosáhli. Nemohlo se uskutečnit. Rozloučení deváťáků se školou proběhlo v omezené míře ve třídě, 

bylo doplněno o prezentaci, jak žáci prožívali školní léta. V rámci spolupráce se zřizovatelem a 

s místními organizacemi se vedení školy zúčastňovalo významných akcí: výroční schůze Klubu 

oživení historie obce a besedy bývalého a nového zastupitelstva v DPS. 

Škola je v kontaktu s komisemi: stavební, kulturní, kontrolní – finanční. Škola dostává od 

zřizovatele nemalé prostředky na běžný provoz a údržbu a na každoročně se opakující a další výdaje 

(viz. kapitola materiální podmínky školy). Význam má i soutěž v rámci Mikroregionu Desinka. 

Společně s panem starostou se vedení školy setkává tradičně v místní knihovně při pasování na 

čtenáře nebo v kanceláři pana starosty při řešení společných akcí – např. exkurze v kotelnách, 

prezentace školy, při řešení investičních akcí a jiných oprav.  

Každoročně zve vedení školy starosty spádových obcí na prohlídku celého areálu školy za chodu i 

díky tomu si mohou starostové udělat obrázek o naší škole, diskutují se otázky školství aj., letos se 

nemohlo uskutečnit. 

  

Dobrá spolupráce je i s rodičovským sdružením. Pro rodiče jsou během školního roku ze strany 

ZŠ připraveny 3 konzultační odpoledne a schůzky, při nichž se mohou rodiče informovat na prospěch 

a chování svých dětí. Na úvodní schůzce výboru SRPŠ je sestavován rozpočet pro přímou finanční 

podporu dětem na různé aktivity. Zákonní zástupci přispívají jednorázovým příspěvkem na rodinu a  

žáci zpětně přispívají do pokladny SRPŠ sběrem starého papíru a pomerančové kůry (viz. výroční 

zprávy SRPŠ). Pro individuální konzultace a jiné návštěvy rodičů je škola otevřena kdykoliv. 

 Od 1. 1. 2018 bylo ustanoveno nové složení školské rady – dle § 168, Zákona 561/2004 Sb., školský 

zákon, z téhož i vyplývají úkoly a činnost školské rady. Do školské rady byli zvoleni: za rodiče 

předseda p. Lubomír Jareš, Jan Čejka, za zřizovatele p. J. Jiskra a p. J. Švec, za školu p.u. K. Melšová 

a p.u. Brůna. Na svých schůzkách se členové školské rady seznamují s chodem školy, s výroční 

zprávou, bezpečností ve škole a se zabezpečením školy, s dlouhodobými záměry a s autoevaluací, 

s personálním obsazením, se zájmovou činností, s materiálním zabezpečením chodu školy, 

s problematikou nového financování regionálního školství a s problematikou slučování ZŠ a MŠ, 

s provozem školních dílen, s tématem přímá a nepřímá práce pedagogů, s provozem školní družiny a 

školní jídelny, s provozem tělocvičny – pronájem pro veřejnost, projednávají se úkoly a plány práce 

rady, úpravy ŠVP a součinnost se SRPŠ. Velmi důležité je, že všichni – zástupci zřizovatele, rodiče a 

zástupci školské rady chápou a uvědomují si náročnost a složitost problematiky školství. Ve větší 
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míře je touto problematikou zřizovatelem pověřen p. Jaroslav Jiskra, vedení školy mu tímto 

děkuje za spolupráci. 

V rámci informovanosti veřejnosti o ZŠ připravila škola do Obecních novin 

na desítky příspěvků, k úvodu školního roku jsou veřejnost a rodiče informováni o organizačních 

opatřeních zprávou v Obecních novinách. Škola na svých webových stránkách informuje žáky, 

rodiče a veřejnost o chodu školy. Na stránkách školy jsou umísťovány především aktuální informace 

pro žáky a jejich rodiče. Prostřednictvím článků a fotogalerie přibližuje zajímavé akce, které na škole 

probíhají. Oblíbené jsou hlavně stránky jednotlivých tříd, kam třídní učitelé vkládají důležité 

informace o tom, co se ve třídě děje, fotografie z různých akcí. V minulosti se na webové stránky 

umístila virtuální prohlídka vybraných objektů školy. Průběžné se doplňují spoty o aktivitách školy, 

které jsou umístěny na webu. 

        Škola není izolovaná, spolupracuje s mnoha subjekty: s okolními MŠ, ZŠ a obecními úřady, 

se ZUŠ Dolní Újezd, s TJ Sokol, se ZD Dolní Újezd, s Farním úřadem, s Klubem oživení historie 

obce, s DPS, se Sborem dobrovolných hasičů, s Výtvarným studiem, p. Š. Hrouzkové, s dětským 

zdravotnickým střediskem, s místními spolky, s Policií ČR oddělení Litomyšl, s poradenskými 

zařízeními – pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciální školou Litomyšl, s SVČ  

Litomyšl, s odborem školství a mládeže při Městském úřadě v Litomyšli a Krajském úřadu 

v Pardubicích, s firmou Recykling, s pojišťovnou Kooperativa a s vedením Smetanova domu a kinem 

Litomyšl. Nutná je i spolupráce s firmami – dodavateli, kterých je nemálo. 

 

 

 

7.    Závěr 

 
         Z Dlouholetého záměru vzdělávání v ČR: 

          „Postavení pedagogického pracovníka nabývá významu zejména v období uskutečňování 

rozsáhlých reforem vzdělávání, především je tento pracovník nositelem všech strategických změn.  

Na něm záleží, jak změní způsob výuky, jaké metody použije, zda se mu podaří vystihnout 

individuality žáků a všechny zaujmout, vést je k aktivitě, tvořivosti, odpovědnosti a motivovat je 

k učení jak ve škole, tak i v dalším životě, jak přistoupí k autoevaluaci/sebehodnocení- analýze/ 

i hodnocení žáků aj. 

            Úkoly jsou na pedagogického pracovníka kladeny i v dalších oblastech – vytvořit příznivé 

klima ve třídě, škole, ve spolupráci s rodiči a širší veřejností, zvládnout příliv dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, popř. imigrantů do třídy, zajistit sociální soudržnost ve třídě, podporovat 

toleranci a odstraňovat šikanu atd. 

            Škála potřebných vlastností, znalostí a dovedností kladených na pedagogického 

pracovníka se rozšiřuje.“ 

 

Kvalitní výchovně vzdělávací prací s dostatkem motivace a netradičních forem a metod jsme 

během školního roku plnili učební osnovy za respektování pedagogických zásad, tak aby absolventi 

naší školy byli dobře připraveni do dalších let. Zpětná vazba potvrzuje, že se žáky naší školy je 

v převážné většině na středních školách spokojenost. Během školního roku 2019 - 2020 navštívilo 

naši školu opět mnoho bývalých žáků – přišli pozdravit kantory a přišli si zavzpomínat. Tradičně 

školu navštěvují bývalí žáci při příležitosti tzv. schodníků spojených s prohlídkou školy 

 a s besedou s vedením školy a s kantory. 

 

 

Výroční zprávu zpracoval 

 Mgr. Jiří Lněnička a Mgr. Jan Sigl  - ředitelé školy. 

V Dolním Újezdě 14. 10. 2020 
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