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1. Základní údaje o škole: 
 

Název: 
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 
 
Sídlo: 
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 
odloučené pracoviště Slatina nad Zdobnicí 270: 

- mateřská škola - 2 třídy 
- školní družina 
- výdejna stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy 

 
Charakteristika školy: 
Základní škola a Mateřská škola se stala od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. 
Od 1.1.2011 byla sloučena s mateřskou školou. Tvoří ji 6 součástí: základní škola, mateřská 
škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna-výdejna: 
základní škola má kapacitu 180 žáků, školu navštěvují žáci z obcí: 
- Slatina nad Zdobnicí 54%  
- Kameničná 11%  
- Pěčín 16%  
- Rybná nad Zdobnicí a Záchlumí  14%  
- ostatní 5% - (Rokytnice v Orlických horách, Žamberk, Vamberk, Kocbeře)  
mateřská škola - kapacita 45 dětí (děti s trvalým bydlištěm ve Slatině n.Zd.) 
k 30.6.2021 zapsáno 34 dětí 
školní družina – kapacita 25 dětí - naplněno 
školní klub – kapacita 35 žáků – zapsáno 27 žáků 
školní jídelna - kapacita 220 jídel 
školní jídelna – výdejna 51 jídel 

v hlavní činnosti: 
a) přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy 
b) obědy pro žáky základní školy 
c) doplňkové jídlo – přesnídávky pro žáky základní školy 
d) obědy pro zaměstnance školy – závodní stravování 
v doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky: 
a) zájemce z veřejnosti obce 

 
Zřizovatel školy: 
Obec Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198 
 
Školská rada zřízena 24.11.2005 v počtu 3 členů: 
složení školské rady: 
- předseda: Mgr. Hana Hrabalová 
- členové: Miroslava Aulichová,  Martin Michalička 
funkční období je 3 roky 
školská rada byla zřízena na dobu neurčitou 
dne 15.11.2017 se po uplynutí volebního období se měly konat volby do školské rady. Ty se vzhledem 
k pandemii Covid-19 neuskutečnily – plánovaný termín září 2021  
 
Údaje o vedení školy: 
ředitelka školy -    Mgr. Drahoslava Tůmová  
zástupkyně ředitelky školy –  Mgr. Miluše Felcmanová  
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Kontakty: 
telefon:   ZŠ – 778 472 225, MŠ -  778 472 226, 737 633 994, ŠD 604 043 511 
e-mail:  skola@skolaslatina.cz 
stránky školy: www.skolaslatina.cz 
IČO:  709 80 730        
 
Zřízení školy, zařazení do sítě škol: 
historie školy se v obci datuje od 1789 
do sítě škol byla zařazena od 1.1.1996, poslední aktualizace je ze dne 31.8.2007, s účinností od 
1.9.2007 a týkala se stanovení maximálního počtu žáků v povoleném oboru vzdělávání, od 1.1.2011 
sloučena s mateřskou školou 
Identifikátor  základní školy   102 390 738, IZO ředitelství  650 043 448 
  mateřská škola 107 585 758  
  školní družina  117 600 377  
  školní klub  168 100 690  
  školní jídelna  102 866 082  
  školní jídelna - výdejna 168100 801  
 
Doplňková činnost školy: 
pronájmy 
obědy pro cizí strávníky 
 
2. Obory vzdělávání: 

Učební plány: 
Škola pracovala podle vzdělávacích programů: 
- ŠVP pro PV Rok v mateřské škole č.j. 60/2017 
- úpravy od 1.9.2017  
- ŠVP pro ZV Základní škola Slatina nad Zdobnicí č.j. 95/2016 
- úpravy od 1.9.2016  
 
Učivo bylo rozpracováno do tematických a časových plánů a podle nich probíráno. 

 
Přehled povinných vyučovacích předmětů a jejich časová dotace 

ročníky 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. celkem 
1.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

hod. celkem 
2.st. dělené 

počet ž. 16 14 12 12 18 72 17 25 18 16  76 

předmět počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin  počet 

hodin 
počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin   

Čj 9 9 8 8 8 42 5 4 5 5  19 
Aj   3 3 3 9 3 3 3 3 x 12 
Nj        2 2 2 x 6 
M 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5  19 
Inf     1 1 1 1 1 1 x 4 
Prv 2 2 3   7      0 
Pří    2 2 4      0 
Vl    2 2 4      0 
Ch         2 2  4 
F       1 2 2 2  7 
Př       2 2 1 2  7 
Z       2 1 2 2  7 
D       2 2 2 2  8 
Ov       1 1 1 1  4 
Vkz       1 1 1 0  3 
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Hv 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1  4 
Vv 1 2 1 2 1 7 2 2 1 1 x 6 
Pč 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 x 4 
Tv 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 x 8 
 20 22 24 26 26 118 28 30 32 32  122 

 
2020 – 2021 - Praktické činnosti v 8.roč. - Práce s laboratorní technikou / Volba povolání 

 
Dělení vyučovacích předmětů na skupiny: 
- anglický jazyk 7. ročník 
- německá jazyk 7. ročník 
- informatika 5., 6., 7., 8. ročníku 
- praktické činnosti v 7. ročníku 
- tělesná a výtvarná výchova v 6. a 7. ročníku – dívky/chlapci 
- tělesná a výtvarná výchova v 8. a  9. ročníku – dívky/chlapci 

 
Prezenční a distanční výuka (Covid-19) 
 

od 14.10.2020 distanční výuka, od 9.11. pravidelná online výuka na s využitím Microsoft Teams 
od 30.11.2020  prezenční výuka žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku  

6.,7.,8. ročník střídavě prezenčně/distančně po týdnu 
4.1. – 26.2.2021  1.,2. ročník prezenčně 
   3. – 9. ročník distančně 
27.2. – 11.4.2021  MŠ + 1.- 9. ročník distančně 
od 12.4.  testování dětí a žáků v prezenční výuce antigenními testy 
12.4. – 25.4.2021 MŠ pouze předškolní děti prezenčně 
   1. a 5. ročník / 2.,3.,4. ročník střídavě po týdnu prezenčně 
od 26.4.2021  celá MŠ prezenčně bez testování dětí 
3. – 24.5.2021  1. a 5. ročník / 2.,3.,4. ročník střídavě po týdnu prezenčně 
   7. a 8. ročník / 6. a 9. ročník střídavě po týdnu prezenčně 
od 24.5.2021  všechny ročníky prezenčně, testování 1 x týdně 

 
 

Do tematických plánů povinných předmětů byly zařazeny vzdělávací okruhy: 
- výchova ke zdraví ve 4. a 5. ročníku v rámci 40 hodinové časové dotace do přírodovědy a 

vlastivědy  
- dopravní výchova ve 4. ročníku v rozsahu 20 hodin – praktické činnosti + praktický výcvik na 

dopravním hřišti (z důvodu přerušení výuky vlivem epidemie onemocnění Covid-19 je přesunuto do 
5. ročníku) 

- ochrana člověka za mimořádných událostí v 1. – 9. ročníku s ohledem na věk žáků - blok učiva  
v občanské výchově a projektový den 

- etická výchova v 1. - 9. ročníku s ohledem na věk žáků v českém jazyce, prvouce, vlastivědě, 
občanské výchově 

 
Praktické činnosti na II.stupni: 

ročník 1.pololetí 2.pololetí 
6. Přírodovědná praktika Práce s materiály 
7. Domácnost/ Práce s materiály Práce s materiály/ Domácnost 
8. Práce s laboratorní technikou Volba povolání 
9. Svět práce Práce s laboratorní technikou 
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Kurzy, výcviky: 
ročník termín a místo konání obsah vedl/vedla pedagogický dozor 
1.,2. 
MŠ 

nekonalo se  – epidemie Covid-19 plavecká 
výuka 

  

6. , 7. 
 

neuskutečnil se - epidemie Covid-
19 

lyžařský 
výcvik 

  

 
 
Další vzdělávací a výchovné aktivity: 
- Projekt „Zdravé zuby“, jenž pomáhá naplňovat cíle Výchovy ke zdraví (pro všechny ročníky 

I.stupně ZŠ).  
- Sběr citrónové a pomerančové kůry v MŠ – výtěžek k zakoupení pomůcek. 
 
Výchovné poradenství – Mgr.Miluše Felcmanová: 
- organizace péče o žáky s podpůrnými opatřeními           
- profesionální orientace – volba povolání 
- řešení výchovných problémů na škole, prevence záškoláctví – i v době povinné distanční výuky 
- prevence sociálně patologických jevů u dětí: 

- vypracování minimálního preventivního programu  
- evidence zájmových činností pro žáky – kroužky  
- průběžné zodpovídání dotazů žáků ze „schránky důvěry“ (dotazy se týkaly vztahů žáků mezi 

sebou, vztah učitel-žák, provozu školy) -  Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy 
- zvýšená pozornost věnována rizikovým projevům chování mezi dětmi, i vůči dospělým 

zaměstnancům školy. 
 
Formy podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(na základě závěrů vyšetření ve školských poradenských zařízeních) 
 
Předmět speciálně-pedagogické péče (PSPP)  10 žáků 
Individuální vzdělávací plán (IVP)   3 žáci 
 
Pedagogická intervence (PI)    2 žáci  
Od 1.1.2021 je v kompetenci ZŠ, komu bude PI poskytována. 
 
Plán pedagogické podpory (PLPP) je poskytován vyučujícím podle aktuálních potřeb žáků ve výuce 
z důvodu přechodných výukových obtíží, dlouhodobé nepřítomnosti apod. 
 
Školní družina byla v provozu od 11.15 do 16.00 hodin. O vedlejších a hlavních prázdninách pro malý 
počet přihlášených nefungovala. Počet zapsaných žáků byl 25. Činnost družiny vycházela z vlastního 
ŠVP – březen 2020 upraven.  
 
Školní klub – pro dojíždějící žáky, kteří čekají po skončení vyučování na autobus nebo vlak. Zapsáno 
27 žáků. 
 
Mateřská škola – zapsáno 34 dětí, provozní doba od 6.30 do16.00.  
 
 
 
9 tříd mělo průměrný počet 16,44 žáků  
naplněnost tříd:  
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třída 
/ročník 

počet žáků  
k 30.9.2020 

pedagogičtí pracovníci 
třídní učitelé, učitelé, učitelky MŠ, vychovatelky, 
asistenti pedagoga 

změny po 30.9.2020 

I./1. 16 Mgr. Jana Mrklovská  
II./2. 14 Mgr.Hana Hrabalová  
III./3. 12 Mgr. Milada Beková  
IV./4. 12 Mgr. Oldřiška Hubálková  
V./5. 18 Mgr Kateřina Grundová, K. Šubertová, DiS (AP)  
VI./6. 17 Mgr. Milada Martincová  
VII./7. 25 Mgr. Jitka Hlávková  
VIII./8. 18 Mgr. Lenka Fleischmannová   
IX../9. 16 Mgr. Lukáš Hilman 1 žák PŠD v zahraniční 

škole na území ČR 
1.- 9.r. 
celkem 

148 Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka 
Mgr. Miluše Felcmanová, zástupkyně ředitelky 
Mgr. Jan Zemen, uč. 2. st. 
Mgr. Alena Rozumová, uč. 2. st. 

k 30.6.2021  148 žáků 

asistenti 
pedagoga 

 K. Šubertová, DiS  

školní 
družina 

25 
přihlášených          

Dana Koutská 
 

 

školní 
klub 

27 
přihlášených 

M.Beková, K.Grundová, K.Šubertová, H.Hrabalová, 
J.Mrklovská 

 

mateřská 
škola 

28 
dětí 

Bc. M.Dusilová, Mgr. E.Kaplanová,  
E.Michaličková, DiS., Bc. V.Svobodová 

+ 6 děti zapsáno od 
1.10.2020 do 17.5.2021 
 

 
 

3. Přehled pracovníků školy: 
výchovně-vzdělávací činnost 

výchovná činnost 
počet a % s odbornou 

kvalifikací  
počet a % bez odborné 

kvalifikace 
MŠ 4 = 100 %  
1. – 5. ročník = I.stupeň, učitelé 5 = 100 %  
asistent pedagoga 1 = 100 %  
6. – 9.ročník = II.stupeň, učitelé  8 = 100 %                 
školní družina, vychovatelka 1 = 100 %  
 
4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních  škol: 
 
- zápis do 1. ročníku ZŠ (1. – 30.4.2021) vlivem epidemie Covid-19 distančně – pouze žádosti. 

Pro školní rok 2021–22 zapsáno 16 dětí, z toho 2 odklady PŠD 
- zápis do MŠ (1. – 16.5.2021) bylo pro školní rok 2021–22 přijaty 6 děti + 1 dítě v červnu 
- přijímací řízení na střední školy 

vycházející žáci přijati na střední školu pro šk. rok 2021/22: 
      9 žáků na obory ukončené maturitní zkouškou 

6 žáků na obory s výučním listem 
1 žákyně pokračuje ve vzdělávání na zahraniční škole 
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 

Pro celkové hodnocení žáků byla použita klasifikace známkami. 
třídy, počty 
k 30.6.2021 

 prospěch  
na konci 2. pololetí  

chování  
na konci 2. pololetí 

docházka 
do školy – ovlivněno 
pandemií Covid-19 

 

třída/ 
ročník 

žáci vyznamenání prospěli neprospěli 2.stupeň 3.stupeň omluvené 
hodiny 

neomluvené 
hodiny 

       1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

I./1. 16 16 0 0 0 0 285 378 0 0 
II./2. 14 11 1 2 0 0 311 346 0 0 
III./3. 12 11 1 0 0 0 70 44 0 0 
IV./4. 12 10 2 0 0 0 191 114 0 0 
V./5. 18 12 6 0 0 0 246 113 0 0 
VI,/6. 17 11 6 0 0 0 456 271 0 0 
VII./7. 25 7 17 1 0 0 328 335 17 10 
VIII./8. 18 7 8 3 0 0 252 348 6 17 
IX./9. 15+1 4 9 2 0 0 259 329 13 23 
celk. 147+1 89 51  8 0 0 2398 2278 36 50 
% + § 38 

školského 
zákona 

60,1 34,5 5,4 0 0     

 
 
Chování: 
- výchovná opatření za celý rok: 

 
název  převládající důvody 
pochvaly za práci za celý školní rok s důrazem na plnění povinností v období uzavření 

škol z důvodu pandemie Covid-19  
pochvala 
ředitelky školy 

---- 

 
- opatření k posílení kázně: 
název převládající důvody 
napomenutí třídním 
učitelem – 21 x 

rušení ve vyučovací hodině 
nerespektování pokynů učitele, neplnění školních povinností,  
nevhodné chování 

důtka třídního učitele 
– 2 x 

vulgární vyjadřování, napadení spolužáka 
 

důtka ředitelky školy 
– 2 x 

zvláště hrubé vulgární vyjadřování vůči vyučující 

 
Hodnocení chování žáků na vysvědčení na konci školního roku: 
 
2.stupeň – nebyl udělen 
 
3.stupeň – nebyl udělen 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Škola spolupracovala s: 
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou (sociální odbor – péče o dítě) – monitorování školní docházky dětí 

(které jsou v péči tohoto odboru) a závažné problémy s chováním žáka ve škole  
- Od5k10 – o.s. besedy k rizikovému chování 
- s rodiči – prevence záškoláctví – i v distanční výuce, hrubé slovní vyjadřování vůči vyučujícím. 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy: 
 
ZŠ, ŠD, MŠ: 
Vzhledem k pandemii Covid-19 probíhaly zejména webináře – online vzdělávací akce 
a – 9 pedagogických pracovníků navštívilo během školního roku 12 akcí DVPP (vzdělávací akce, 
semináře, webináře) 
b – pro všechny PP : 23.9.2021 Microsoft Teams – prezenčně (Mgr. K.Nymsa) 
   20.10.2020 Formativní hodnocení 1. část – online (Mgr. J.Monček) 
   25.8.2021 Formativní hodnocení 2. část – prezenčně (Mgr. J.Monček) 
 
c – samostudium v rozsahu 12 dnů během školního roku bylo plně využito na přípravu materiálů 
k distanční výuce, studium odborných materiálů 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 
Akce dětí a žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky: vzhledem k pandemii se nekonaly 
 
Údaje o mimoškolních aktivitách: 

a) žáci využívali pro svoji zájmovou činnost  Základní umělecké školy a Domy 
dětí v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, sportovní oddíly v místě bydliště i 
okolí, soukromou výuku na hudební nástroje velmi omezeně  vzhledem k 
pandemii 

b) škola, resp. obec poskytovala podle stanoveného rozvrhu 12 skupinám 
dospělých a dětí prostory tělocvičny do října 2020 (Covid-19) 

c) co škola poskytovala jako nadstandard: 
 
Zájmové kroužky na škole 2020/2021: 
(vzhledem k pandemii do října 2020 a v květnu a červnu2021) 
 
H. Hrabalová - Zdravotnický 2.- 5. ročník  
J. Hlávková - Sportuj ve škole – projekt Asociace školních sportovních klubů 1.- 5. ročník  
J. Hlávková -  Míčové hry - 5. - 9. ročník 
Zájmové aktivity na škole 2019/2020 z projektu EU OPVK: 
J.Mrklovská – Doučování  angličtina 3.,4.roč. 
K.Grundová  - Doučování  angličtina 2.roč. – i distančně 
M.Beková – Doučování 1. stupeň 
J.Hlávková – Příprava na PZ z M– i distančně 
L.Fleichmannová – Příprava na PZ z Čj– i distančně 
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Jiné aktivity: 
a) individuální soukromá výuka hry na klavír – S.Lank (pouze září, říjen 2020) 
b) výchova ke zdraví a činnosti učitelky – zdravotnice H.Hrabalové: 
- kontrola a doplňování lékárniček 
- ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta 

 
logopedická péče: 
Děti měly možnost využít službu Mgr. M. Sahulové k odstraňování vad řeči - probíhá v MŠ. 
 
školní knihovna obsahuje 2749 knih pro žáky i pedagogické pracovníky. Roční přírůstek činil 0 výtisků. 
Knihovna je k dispozici podle potřeby učitelům, žáci využívají pravidelná výpůjční dobu 1x týdně v 
pondělí 7.05 - 7.25 hod. a 9.05 - 9.25 hod. – vedoucí Lenka Fleischmannová 
 
Klub mladých čtenářů, posluchačů a diváků – 21 žáků a učitelů školy si během roku koupilo z nabídky 
vydavatelství Albatros a Fragment 58 knih a DVD. Objednávky zajišťuje Hana Hrabalová.  
 
tělocvična a veřejnost: 
Škola, resp. obec umožňuje 12 sportovním skupinám dětí i dospělých ve dnech školního vyučování a 
v sobotu využívat tělocvičnu podle stálého rozvrhu. Kromě toho si lze ve volných dnech tělocvičnu za 
stanovených finančních podmínek tělocvičnu pronajmout. 
Vzhledem k pandemii Covid-19 byla tělocvična uzavřena od 14.10.2020. 
 
okruhy spolupráce s ostatními školskými zařízeními: 
MŠ Kameničná, ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, ZŠ a MŠ Pěčín 
Vzhledem k pandemii Covid-19 se nekonala žádná meziškolní setkání. 
 
Pedagogická praxe na škole: 
 
1studentka SŠ oboru předškolní pedagogika - náslechy v mateřské škole 
1 studentka DVPP oboru asistent pedagoga – náslechy v mateřské i základní škole 
 
9. Kontrolní činnost na škole: 

 
Kontrolní činnost vedení školy se v pedagogické oblasti především věnovala: 
- úrovni výchovně-vzdělávací práce, využívání rozmanitých metod práce a metod hodnocení 
- vypracování a plnění tematického a časového rozvržení učiva s ohledem na pandemii Covid-19 
- realizace podpůrných opatření i při distanční výuce 
- důvodům nepřítomnosti žáků ve škole a jejich omlouvání rodiči 
- využívání Microsoft Teams při distanční výuce 
- úrovni pedagogické dokumentace 
- v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení byly na škole zadány testy dovedností žáků - 

SCIO národní testování v 9. ročníku; další plánované testování se neuskutečnilo z důvodu přerušení 
výuky vlivem epidemie onemocnění Covid-19. 

 
Kontrola pedagogicko-psychologické poradny k poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
specifickými vzdělávacími obtížemi,… bez závad. 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice KHK – plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu 
a vzdělávání zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a 
mimořádná opatření MZDR z 6. a 30. dubna 2021. 
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Závěr: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Aktuální mimořádná opatření MZDR byla v době kontroly 
dodržována. 
 
10. Zlepšení materiálních a prostorových podmínek pro práci školy: 
 
Rekonstrukce šaten dětí a učitelek, umýváren a záchodů v MŠ – obě podlaží. 
Pravidelná obnova a doplnění pomůcek na vyučování a k výchovně-vzdělávací práci základní i mateřské 
školy. 
 
Výměna tabulí v učebnách č. 7, 13, 15, 16 a 18. 
 
Závěrem – co se v činnosti školy podařilo: 
 
- distanční výuka od 14.10.2020 do 23.5.2021 prostřednictvím Microsoft Office – Teams – všechny 

třídy 
- rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole 
- v přijímacím řízení na střední školy byli přijati všichni uchazeči o další vzdělávání na obory 

s maturitou, nebo s výučním listem  
- poskytovat žákům zájmové vzdělávání ŠD, ŠK, kroužky – pokud probíhala prezenční výuka 
- zapojení do projektu Sportuj ve škole  
- zapojení do projektu Šablony II Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání EU  

č. 18_063/0013878-01 Slatina – školní asistent 2 – vzhledem ka pandemii Covid-19 projekt 
prodloužen do 28.2.2022 

- poskytovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou hodin 
speciálně-nápravné péče i při distanční výuce 

- účast žáků ve výtvarných a předmětových soutěžích – online forma 
- PC na škole v síti, přístup všech uživatelů na server podle uživatelských práv, pokrytí školy wifi 

signálem 
- vybavení mateřské školy vzdělávacími materiály a hračkami pro polytechnickou výchovu 
- tvorba www.stránek školy na vysoké úrovni 
 
O co usilovat v další činnosti školy: 
- naplněnost školy a mateřské školy – kapacita obou částí je dostatečná 
- v činnosti školy využívat nástroje sebehodnocení – Škola a já (MŠ), Mapa školy (ZŠ) 
- průběžně podchycovat specifické potřeby žáků a dětí, poskytovat podpůrná opatření podle 

doporučení školského poradenského zařízení nebo podle aktuální potřeby s ohledem na distanční 
výuku  

- u žáků a dětí vyžadovat chování podle stanovených pravidel – školní řád, neustále dopracovávat  
- komunikací s rodiči a důslednou kontrolou přítomnosti žáků a předškolních dětí vést rodiče ke 

včasnému omlouvání nepřítomnosti žáků a předškolních dětí – i v případě distanční výuky 
- výchovnou funkci školy zaměřit na ochranu žáků a dětí před rizikovým chováním a neetickým 

jednáním, na zvyšování úrovně společenského vystupování 
- posilovat soudržnost třídních kolektivů 
- zvyšovat kompetence učitelů v základní i mateřské škole k: 

využívání techniky a informačních technologií k případné výuce na dálku, posilovat třídní kolektivy, 
osvojování metod výuky, které povedou k diferenciaci vzdělávacích aktivit podle potřeb žáků, 
k práci žáků ve skupinách, k častému využívání formativního hodnocení práce žáků 

- zvyšovat kompetence učitelů v základní i mateřské škole ke zvládání negativních projevů žáků a dětí 
(hrubé slovní projevy, odmítán práce, lhostejnost k vlastním pracovním výsledkům, …) 

- pro výchovné záměry školy získávat pochopení zákonných zástupců, větší pozornost věnovat 
osobnímu projednávání problémů, zvyšovat informovanost o práci, prostředí a úspěších školy 

- přebudovat hygienické zařízení v tělocvičně 
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Datum zpracování zprávy:  13.9.2021 
Podklady pro zprávu o činnosti školy byly projednány na pedagogické radě a schváleny dne 28.8.2020. 
 
Podpis ředitelky školy a razítko školy:                                                                                                                                      
                                                                     
 
                                                                                                                             
         Mgr. Drahoslava Tůmová 
 
 
 
Školská rada výroční zprávu schválila dne: 11.10.2021 
                                                                                                                Mgr. Alena Rozumová 
                                                                                                             předsedkyně školské rady 



Příloha zprávy o činnosti za školní rok 2020 - 2021 
 
Projekty vlastní  
název organizuje termín účast žáků spoluúčast 
Sportovní den J.Hlávková 29.6.2021 6.-9. roč. --- 
 
 
 
Spoluúčast na projektech – nekonaly se 
název organizuje termín účast žáků poznámka 
     
 
 
 
Exkurze, vycházky, poznávací akce, výlety mimo sídlo školy : 
 
roč. 
 

 
termín 

 
kam 

zaměření,souvislost 
s vyučovacím předmětem, 
s činností 

 
zodpovídá 

2.-5.roč. 7.10.2020 Neratov-Zemská brána-Pastviny prvouka, vlastivěda třídní učitelky 
9. roč. 15.12.2020 Plavání v rámci tělesné výchovy J.Hlávková 
5. roč. 1.6.2021 Zámky na Orlici vlastivěda K.Grundová 

K.Šubertová 
3.roč. 15.6.2021 Častolovice prvouka M.Beková 

K.Šubertová 
2.roč. 21.6.2021 Častolovice prvouka H.Hrabalová 

K.Šubertová 
7.roč. 24.6.2021 Plačtivá skála – turistická vycházka tělesná výchova, zeměpis J.Hlávková 
5. roč. 24.6.2021 Praha vlastivěda K.Grundová 

K.Šubertová 
4.roč. 25.6.2021 Letohrad – muzeum řemesel vlastivěda O.Hubálková 
6.roč. 25.6.2021 Bohousová – Doudleby n.O. občanská výchova, 

zeměpis 
M.Martincová 
A.Rozumová 

8. roč. 25.6.2021 Mladkov, Suchý vrch, Jablonné n.O. zeměpis L.Fleischmannová 
J.Zemen 

3.roč. 28.6.2021 Potštejn prvouka M.Beková 
A.Rozumová 

9.roč. 28.6.2021 Žamberk – rozhledna, aquapark zeměpis L.Hilman 
J.Zemen 

5.roč. 29.6.2021 Pěčín – turistická vycházka zeměpis K.Grundová 
K.Šubertová 

 
 
 
Akce pořádané školou: 
 
Dramatické, hudební a zábavné a jiné pořady: 
termín ročník název, místo (vztah k výuce) zodpovídá 
červen 2021 3. – 9. anglické divadlo – Bold Rabbit, The Onlines 

online verze 
vyučující Aj 

 
Besedy pro žáky: se nekonaly 
 
Soutěže: 
 
Předmětové: 
 

název na škole organizuje termín a místo 
škol./okres.kola 

účast žáků umístění ve vyšších kolech 

Biologická 
olympiáda D 

L.Hilman 
 

1.5.2021 
 

1 ž. krajské kolo 
 

na dálku (epidemie Covid-19) 



 
Umělecké: 
 

název organizuje termín účast žáků umístění ve vyšších kolech 
Svět v době pandemie a hrdinové 
v první linii 

A.Rozumová jaro 2021 1. stupeň 2 ž. 
2.stupeň 2 ž. 

3. místo v celkovém pořadí 

 
Sportovní: 
 

název organizuje Místo, termín účast žáků umístění ve vyšších 
kolech 

Školní soutěže 
Atletický trojboj J.Hlávková 16.9.2020  Slatina n.Zd. 2.-5.roč.  
Olympijský T-
Mobile běh 

J.Hlávková 16.9.2020  Slatina n.Zd. 2.-5.roč., 6.- 9. Roč. výběr  

     
Okresní a krajské soutěže: - nekonaly se 

 
 
Ostatní: 
 

Piškvorky J.Hlávková celoroční turnaj 2. stupeň 15 žáků Bez postupu 
 


