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Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

1) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 
zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o 
školské radě 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEC NAD SVITAVOU, OKRES 
SVITAVY 

adresa:  Hradec nad Svitavou, č.p. 496, okres Svitavy 
tel.: 461 548 124, 736 629 436 
e-mail: skolahradecns@skolahradecns.cz 
web: http://www.skolahradecns.cz 

Zřizovatel školy 

Obec Hradec nad Svitavou 
569 01 Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 

Vedení školy 

Ředitel školy:  Mgr. Eliška Hartmanová   
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Václav Půlkrábek 
 

Kontaktní osoby: Zařazení do sítě škol: 

Výchovný poradce školy: 

Mgr. Andrea Marušová 

Vedoucí učitelka MŠ: 
Petra Bačovská 
Preventista nežádoucích jevů: 

Mgr. Jana Kysilková 

Koordinátor EVVO: 

Ing. Marcela Rusková 

Účetní školy: 

Pavla Kostová 

Vedoucí školní jídelny: 

Eva Dlábková 

Školník: 

Ladislav Vojta 

S účinností od 1. 9. 1998 

Škola má identifikační číslo: 

IZO: 002 506 734 

Školní jídelna základní školy má identifikační 

číslo - IZO: 002 890 780 

Školní družina má identifikační číslo 

- IZO: 117 800 627 

Mateřská škola má identifikační číslo 
- IZO: 007 587 309 
 

V souladu se zákonem ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou 2005/15, § 7 předkládám výroční zprávu za školní rok 

2020/2021.  

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne:  

datum:  14. 10. 2022    Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka školy 

mailto:skolahradecns@skolahradecns.cz
http://www.skolahradecns.cz/
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Datum posledního vydání rozhodnutí: 1. 9. 1998 

Charakteristika školy  

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy je škola, která je zřizovaná obcí 

Hradec nad Svitavou.  

Školství a vzdělávání má v obci dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1948. V nové, stávající budově 

školy byla zahájena výuka ve školním roce 1981/1982.  

 

Škola se v průběhu let své činnosti neustále modernizuje a to jak ve vzdělávacích a výchovných 

činnostech, tak i v materiálním zázemí. 

V roce 2006 bylo v areálu školy vybudováno multifunkční hřiště. V roce 2008 proběhla celková 

rekonstrukce mateřské školy. V dalším roce byla uskutečněna přestavba školní družiny. Ve školním 

roce 2013/2014 prošla škola revitalizací, při níž bylo provedeno zateplení a byla vyměněna okna a 

dveře, opravena střecha.  

Školní budova je rozdělena do několika vzájemně propojených částí - budova školy tvořena pavilonem 

učeben, pavilonem tělocvičny společně se školní družinou a školní jídelnou, pavilonem mateřské školy. 

Do školy je zbudován bezbariérový přístup. Vstupy do školy jsou zabezpečeny kamerovým systémem. 

V budově se nachází devět kmenových tříd, učebna výpočetní techniky, knihovna, přírodovědná 

učebna, učebna výtvarné výchovy, učebna, která slouží prioritně pro dělené hodiny cizích jazyků, 

místnost pro výuku praktických činností – cvičná kuchyňka, školní dílny. Výuka tělesné výchovy probíhá 

ve zmodernizované  tělocvičně. K výuce praktických činností slouží i venkovní areál školy.  

Ve školním roce 2020/2021 probíhaly ve škole velké investiční akce. 

V rámci dotačního programu IROP byla ve škole v uplynulém školním roce přebudována a 

zmodernizována přírodovědná učebna. Probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Výuku, ale i volnočasové 

aktivity zde budou učitelé realizovat s moderním vybavením a pomůckami. Učebna je výrazným 

pomocníkem pro další zkvalitňování a zvyšování atraktivity výuky v naší škole. 

V rámci této dotace byl zbudován výtah pro řešení bezbariérovosti budovy. Byly provedeny úpravy 

venkovního areálu – výsadby nových stromů, založení květinové louky, výsadba okrasných keřů. 

Další finanční prostředky určené pro modernizaci školy byly získány z Fondu soudržnosti v rámci 

operačního programu Životního prostředí – OPŽP. Ve třídách ZŠ a MŠ byly nainstalovány rekuperační 

jednotky pro výměnu vzduchu ve třídách. Proběhla montáž fotovoltaické elektrárny. Připojení 

elektrárny ve školním roce ovšem neproběhlo z důvodu nutnosti zbudování nového centrálního 

rozvaděče elektrického napětí ve škole. Je škoda, že v projektové dokumentaci se na možnost 

problému s připojením elektrárny nemyslelo. 

Další výraznou akcí, financovanou obcí, byla kompletní oprava a rekonstrukce podlah na chodbách 

v prostorách mateřské a základní školy, která výrazně napomohla k vyšší bezpečnosti a neméně k vyšší 

estetičnosti prostředí.  

V areálu nalezneme skalky, velké travnaté plochy a parkoviště. 

V areálu školy se rovněž nachází sportovní hřiště s umělým povrchem. Hřiště vykazuje závady, povrch 

je ve špatném stavu, do budoucna je potřeba získat finance na generální opravu. Do dalších let bude 

nutné řešit absenci atletického hřiště pro výuku tělesné výchovy.  
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Jako další zázemí pro mateřkou školu slouží část školního areálu, která je vybavena dřevěnými prvky a 

pískovištěm.  

Celá škola je propojena internetovou sítí, v každé kmenové učebně se nachází přípojka na internet. V 

učebnách druhého stupně jsou počítače. V těchto učebnách byly vyměněny  staré školní tabule za 

nové. Tabule jsou kombinované s možností projekce dataprojektorem na bílou část.  

Pro zkvalitnění a zpestření výuky jsou všechny učebny prvního stupně školy vybaveny interaktivními 

tabulemi. V současné době je ve škole 7 interaktivních tabulí. V mateřské škole se rovněž nacházejí dvě 

interaktivní  tabule, každé oddělení využívá tuto techniku pro vzdělávání, ale i pro zábavné činnosti 

dětí. Škola disponuje 43 počítači pro žáky, vyučující a další zaměstnance školy. Z dotace MŠMT bylo 

zakoupeno 11 notebooků pro distanční výuku a dva nové počítače pro podporu distanční výuky ve 

škole.  

Modernizace školy je stále jedním z důležitých bodů Strategického plánu rozvoje školy. V uplynulém 

roce, za velmi dobré podpory zřizovatele, proběhly akce vedoucí k vytváření stále lepších podmínek 

pro vzdělávání dětí a žáků školy. 

Počet tříd:  ZŠ 9 = 154 žáků v 1. až 9. ročníku 

  MŠ 2 oddělení = 50 dětí  

Počet oddělení ŠD 2 = 50 žáků  

Škola spolupracovala s PPP v Ústí nad Orlicí, se střediskem výchovné péče Alfa Svitavy, Městskou 

knihovnou ve Svitavách, obvodním oddělením policie ČR, Rodinným Integračním Centrem z.s. a dalšími 

organizacemi v oblasti prevence nežádoucích jevů – např. ACET, Mezi další partnery, se kterými 

pravidelně spolupracujeme patří OÚ Hradec nad Svitavou, hasiči, logopedické centrum Mgr. Lenky 

Novotné, Zelené Vendolí - záchranná stanice, Solná jeskyně Svitavy, Dopravní hřiště, Sportes - krytý 

plavecký bazén Svitavy, Muzeum ve Svitavách a v Poličce.  

2) Školská rada – počet, vznik, hodnocení činnosti 
S účinností od 14. 2. 2006 byla zřízena školská rada. Školská rada je sestavena ze zástupců rodičů 

školy, pracovníků školy a zástupců zřizovatele. 

 

Činnost školské rady vymezuje § 167 - § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Zastoupení pracovníků školy Zastoupení rodičů  Zastoupení zřizovatele 

Mgr. Alena Stavělová 
Mgr. Jana Kysilková  

Veronika Procházková 
Jana Němcová 

Kamil Pavliš 
Zbyněk Růžička 

 

Školská rada pracuje na základě výše uvedeného zákona, spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni. 

V uplynulém školním roce skončilo tříleté funkční období školské rady. Opatřením MŠMT, z důvodu 

uzavření škol, mohly být volby přesunuty na pozdější období. 

Od školního roku 2021/2022 bude pracovat školská rada již v jiném složení. 
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3) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

Vzdělávací program  Počet tříd Počet žáků 

79-01-C/001 I. stupeň 5 82 

79-01-C/001 II. stupeň 4 72 

ŠVP MŠ Jen se děti rozhlédněte, co je 
krásy na tom světě 

MŠ 2 56 

4) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

a) personální zabezpečení 

Personální změny ve školním roce 2020/2021: 

V oblasti pedagogického sboru nastaly následující změny: 

 Od 1. 9. 2020 nastoupila do pracovního poměru p. uč. Mgr. Dagmar Krásová. 

 K 31. 1. 2021 ukončila pracovní poměr p. uč. Mgr. Radomíra Ondráčková (zástup za mateřskou 

a rodičovskou dovolenou) 

 K 1. 2. 2021 nastoupila po MD a RD do pracovního poměru p. uč. Mgr. Zuzana Lipenská. 

 K 30. 6. 2021 ukončila pracovní poměr dohodou p. uč. Mgr. Jana Kysilková. 

 K 31. 8. 2021 ukončila pracovní poměr PaedDr. Hana Horská. 

 Od 1. 8. 2021 nastoupil do pracovního poměru Ing. Radim Ondroušek. 

 Od 1. 9. 2020 nastoupila do pracovního poměru p. asistentka Lucie Jedličková. 

 Od 14. 12. 2020 nastoupila do pracovního poměru p. asistentka Anna Halamková jako zástup 

za p. asistentku p. J. Veselou. 

 K 30. 6. 2021 ukončila pracovní poměr dohodou p. Anna Halamková. 

 K 31. 8. 2021 ukončila pracovní poměr dohodou p. Veronika Baráková, DiS. (MŠ). 

V oblasti nepedagogických pracovníků nenastaly žádné změny. 

Ve škole pracovalo šest asistentek pedagoga: 

 Jaroslava Veselá 

 Nemoc p. J. Veselé – zástup: Anna Halamková 

 Zdeňka Behenská 

 Alena Pavlišová 

 Lucie Prokopová 

 Eva Demelová 

 Lucie Jedličková 

Přehled pedagogických pracovníků 
příjmení, jméno, titul další vzdělávání funkční zařazení aprobace 

Hartmanová Eliška, Mgr. Funkční studium pro řídící 
pracovníky škol FS II, UK 
Praha 

ředitelka školy Fy, Ch 

Půlkrábek Václav, Mgr. Koordinátor ICT zástupce ředitele M, Tv, Ivt 

Kuncová Hana, Mgr. Nápravce VPU 
 

učitelka učitelství 1.-

5.r. 

Andrlová Jarmila, Mgr.  učitelka Ch, P, Z, Pč, Tv 
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Horská Hana, PaedDr.  učitelka Čj, Vv 

Rusková Marcela, Ing. Koordinátor EVVO učitelka učitelství 1.-

5.r. 

Ondráčková Radomíra, 
Mgr. 

 učitelka učitelství 1.-

5.r. 

Dagmar Krásová, Mgr.  učitelka Čj, Ov, Pč 

Lipenská Zuzana, Mgr.  učitelka učitelství 1. – 

5.r. 

Kysilková Jana, Mgr. Prevence nežádoucích jevů učitelka M, P, Tv 

Bartošová Marcela, Mgr.  učitelka Aj 

Marušová Andrea, Mgr. Speciální pedagog, 
koordinátor ŠVP 

učitelka Aj, D 

Plašilová Alena, Mgr.  učitelka učitelství 1.-
5.r.  

Bauer Milena, Mgr. Koordinátor mezinárodních 
projektů 

učitelka učitelství 1.-
5.r. 

Komárková Vlasta, Mgr.  učitelka Nj, Hv 

Novotná Hana  vychovatelka ŠD 

Dokoupilová Lenka, Bc.  vychovatelka ŠD 

    

Behenská Zdeňka Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Veselá Jaroslava Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Halamková Anna Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Pavlišová Alena Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Prokopová Lucie Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Demelová Eva Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Jedličková Lucie Kurz pro asistenta pedagoga asistent pedagoga  

Přehled pedagogických pracovníků v mateřské škole 
příjmení, jméno Další vzdělávání Funkční zařízení Kvalifikace 

Stehlíková Michaela logopedický nápravce učitelka MŠ MŠ 

Ziková Jolana logopedický nápravce učitelka MŠ MŠ 

Bačovská Petra logopedický nápravce 
učitelka MŠ – 

vedoucí učitelka MŠ 
MŠ 

Davidová Monika logopedický nápravce učitelka MŠ MŠ 

Přehled nepedagogických pracovníků 
Příjmení, jméno Funkční zařízení Kvalifikace 

Kostová Pavla účetní školy SŠ 

Vojta Ladislav školník vyučen 

Dlábková Eva vedoucí stravování SŠ 

Straková Eliška kuchařka vyučena 

Němcová Jana kuchařka vyučena 

Stejskalová Milena uklízečka vyučena 

Koutná Blanka uklízečka vyučena 
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Holíková Magda uklízečka vyučena 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6.2020 

věk Do 30 let 31-40 let 41-50 let 51 – 60 let Nad 60 let 
Z toho 

důchodci 

počet 0 5 6 9 1 0 

z toho muži 0 1 0 0 0 0 

Pozn. V tabulce jsou započítáni pedagogičtí pracovníci pracující ve školním r. 2020/2021 pravidelně, včetně 

vychovatelek a asistentů pedagoga.) kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020 (školní rok 

2020/2021) 

 kvalifikovaní pracovníci 
(přepočtený počet) 

z toho nekvalifikovaní 
pracovníci (přepočtený počet) 

I. stupeň 5,4 0 

II. stupeň 8,2 0 

asistentky pedagoga 6 0 

vychovatelé 1,82 0 

učitelky MŠ 4 0 

Pozn. Počet zaměstnanců bez krátkodobých zástupů. 

Pozn. Počet zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané. 

 

5) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy 

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 

počet prvních tříd 
počet dětí 
přijatých do první 
třídy 

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

počet odkladů pro 
školní rok 2021/2022 

1 21 3 3 

K zápisu přišlo celkem 24 dětí. 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 
zápisy přihlášené děti přijaté 

děti 
nepřijaté děti děti odcházející 

do ZŠ 
děti 

s odkladem 

I. kolo 23 11 12  21 2 

Do mateřské školy bylo přijato celkem 11 dětí. Zamítnutých žádostí bylo 12. 

Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem - 

soukromá gymnázia - 

církevní gymnázia - 
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní školy SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední odborná 
učiliště 

celkem 

3 0 0 7 0 10 

b) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední odborná 
učiliště 

celkem 

- - - 0 - 0 

c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků  z nižších ročníků celkem 

5 - 5 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy celkem 

- v devátém ročníku:  15 

- v osmém ročníku:   0 

- v nižším ročníku:  0 

6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Informace o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Ve školním roce 2019/2020 částka vynaložená na DVPP dosáhla  17 017,- Kč ( z toho 7 287,- Kč SR, 

 9 730,- Kč projekt OP VVV) 

Ve školním roce 2020/2021 částka vynaložená na DVPP dosáhla 69 552,41,- Kč ( z toho 13822,41,- Kč 

SR, 55 730,- Kč OP VVV) 

Z důvodu Coronavirové krize byla převážná část DVPP organizována online. Celkově můžu hodnotit, 

že přístup vyučujících, ale i ostatních zaměstnanců školy k dalšímu vzdělávání je kladný, zájem o tuto 

aktivitu v naší škole je velice dobrý. Vedení školy DVVP podporuje. Velká část vzdělávání byla hrazena 

z projektu OP VVV-Šablony.  

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Základní škola 
V rámci celoživotního vzdělávání se pedagogové účastnili následujících vzdělávacích akcí: 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce 

BOZP a PO Všichni pracovníci školy 

Využití a ovládání 

digitálních nástrojů 

při výuce – ovládání 

Google Classroom 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy 

Václav Půlkrábek Síť preventivních služeb pro školská zařízení 

 Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠ 

Jana Kysilková Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 

Milena Bauer  Posouzení vývoje čtení a psaní na I. stupni 
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 Dobré čtivo aneb co a jak s dětmi číst, aby je čtení bavilo 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce 

Eliška Hartmanová Jak zvládat emoce a jednat asertivně (online) 

 Školení pořádána MAS Svitava 

 Pravidelné semináře chemie pořádané firmou Contipro 

 Chemické semináře VŠCHT Praha 

 Ostravská univerzita – digitalizace vzdělávání, robotika. 

Jarmila Andrlová Letní škola chemiků – VŠCHT Praha 

 Čtenářská a informační gramotnost- přírodní vědy. 

 Počítač, tablet a telefon – využití ICT ve výuce 

Marcela Bartošová Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka 

Hana Horská Čtenářská a informační gramotnost 

Dagmar Krásová Čtenářská a informační gramotnost 

Hana Kuncová  Čtenářská a informační gramotnost 

Andrea Marušová Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 

Alena Plašilová Počítač, tablet a telefon – využití ICT ve výuce 

 Čtenářské dílny 

Marcela Rusková Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 

 Čtenářské dílny 

Lenka Dokoupilová Syndrom vyhoření-jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (online – 

osobnostní rozvoj) 

Hana Novotná Syndrom vyhoření-jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (online – 

osobnostní rozvoj) 
Pozn.: Zpracovala Eliška Hartmanová 

Mateřská škola 
Jméno a příjmení Vzdělávací akce 

Michaela Stehlíková Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ 

 Matematická pregramotnost (online) 

  

Petra Bačovská Matematická pregramotnost v MŠ 

 Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický 

asistent 

  

Jolana Ziková               Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole 

 Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický 

asistent 

Monika Davidová Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání 

 Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ 

Hodnocení DVPP ve škole, zejména hodnocení efektivnosti využití DVPP v práci školy 

Uplynulý školní rok byl velice mimořádný. Školy byly uzavřeny z důvodu koronavirové krize, výuka 

probíhala převážnou část školního roku distančně.  
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Toto se odrazilo i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře probíhaly online. Škola 

využívala možnosti  vzdělávání především v rámci projektu OP VVV - Šablony II.  V rámci tohoto 

projektu probíhalo vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, matematické a 

čtenářské gramotnosti,  v osobnostním rozvoji, v oblasti cizích jazyků a ICT. V mateřské škole dvě paní 

učitelky získaly osvědčení pro činnost logopedického asistenta. 

Díky možnosti online dalšího vzdělávání bylo proškoleno 20 pedagogických pracovníků. 

Ve škole je vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňováno na základě Plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Základními prioritami ve školním roce 2020/2021 bylo vzdělávání v oblasti 

výchovného poradenství, prevence nežádoucích jevů, využití moderních výukových metod, využití 

digitálních nástrojů při výuce, hodnocení žáků. Důraz byl kladen i na vzdělávání koordinátorky ŠVP se 

zaměřením na nové RVP ZV. Škola podporuje i vzdělávání, ve kterém si učitelé mohou rozšiřovat a 

doplňovat znalosti v oboru své aprobace a zvyšovat kvalifikaci. 

Díky uzavření škol v krizovém stavu nebyl roční plán vzdělávání zcela naplněn.  

Vzdělávací aktivity, které proběhly v uplynulém roce, můžeme hodnotit jako přínosné. V mnohých 

oblastech, zejména v oblasti výchovného poradenství a v oblasti prevence nežádoucích jevů, přineslo 

cenné informace o novelizacích zákonů, předpisech, metodách a způsobech jednání se subjekty, bez 

kterých se škola již neobejde. Po předání informací z ostatních vzdělávacích akcí lze vyvodit, že další 

vzdělávání bylo většinou pro pedagogy rozvíjející. Poznatky získané v dalším vzdělávání vyučující 

využívají při své pedagogické činnosti. Na online poradách docházelo ke sdílení poznatků s ostatními 

učiteli. 

 

7) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

Počet tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

K 30. 6. 2020 5 4 9 

Z toho specializovaných: 0 

Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň  celkem 

K 30. 6. 2020 82 72 154 

Průměrný počet žáků 

Na třídu: 

I. stupeň II. stupeň celkem 

16,4 18 17,2 
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Počet integrovaných dětí (na základě doporučení PPP nebo odborného lékaře), z toho postižení: 

IVP porucha 
autistického 
spektra 

mentální řečové tělesné závažné 
poruchy 
učení 

Kombinované 

8 1 2 6 1 8 1 

Pozn.: Celkem evidovaných dětí: 32. Do tohoto počtu jsou započítáni i žáci s 1. stupněm podpory. 

 

Do konce ledna 2021 byly třem žákům na základě doporučení poskytovány intervence jako stupeň 

podpory 2. Od února poskytování této podpory bylo zrušeno, od této doby rozhoduje o poskytování 

intervence ředitelka školy na základě doporučení pedagogů a Školního poradenského pracoviště. 

Chování žáků 

a) klasifikace chování: 

chování 1. pololetí 2. pololetí 

 žáci % žáci % 

velmi dobré 154 100 153 100 

uspokojivé 0 0 1 0,01 

neuspokojivé 0 0 0 0 

b) neomluvené hodiny: 

Díky včasné prevenci pedagogických pracovníků, dobré a rychlé spolupráci s většinou rodičů 

v uplynulých školních rocích bylo ve škole jen minimálně neomluvených hodin.  

Ve druhém pololetí, při návratu žáků do škol, jsme museli udělat opatření u jedné žákyně, u které 

začalo probíhat záškoláctví. Tato žákyně měla problémy i v rodině. Problémy byly dlouhodobé, 

nesouvisely s návratem žáků do škol. S rodiči byla velmi dobrá spolupráce, společně se školou jsme 

hledali řešení, jak dívce pomoci. 

V období distanční výuky se výrazně k výuce nepřipojoval jeden žák deváté třídy. Přes veškeré 

intervence, nabídky pomoci, zabezpečení výuky prostřednictvím p. asistentek, telefonické a online 

výzvy rodičům, jsme nedokázali přimět žáka k pravidelnému vzdělávání. Technické zázemí žák měl 

v pořádku. Za jeho přístup k výuce, za neomluvené hodiny byl žák hodnocen sníženým stupněm 

z chování. 

Ostatní žáci školy pracovali online bez větších problémů, připojovali se pravidelně, každá absence byla 

řádně omluvena. Své úkoly v převážné většině plnili včas. Pokud nastal nějaký problém, ihned byl řešen 

se žákem a jeho rodiči. 

Žákům, kteří potřebovali, jsme zapůjčili tablety, abychom pomohli zajistit vzdělávání a tedy i 

pravidelnou účast na online hodinách. 

 

Celkem zameškaných hodin: 

Školní rok pololetí celkem zameškaných hodin z toho neomluvených 

2020/2021 1. 5145 0 

2. 4146 31 
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Průměrná absence na žáka: 

1. pololetí  2. pololetí  

omluvené  neomluvené omluvené  neomluvené 

33,406 0 26,922 0,201 

Prospěch žáků  

 1. pololetí 2. pololetí 

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 83 85 

prospěl 71 69 

neprospěl 0 0 

nehodnocen 0 0 

Celkový průměrný prospěch  1,464 1,470 

 

Vzdělávání v uplynulém školním roce bylo výrazně poznamenáno koronavirovou krizí. 

K prvnímu uzavření škol došlo od 14. 10. 2020. 18. 11. se vrátily k prezenčnímu vzdělávání za přísných 

hygienických podmínek 1. a 2. třída. 30. 11. byl umožněn návrat i 3.,4.a 5. třídě, na druhém stupni 

probíhala rotační výuka. 21.12. a 22.12. byly vyhlášeny Covid prázdniny. V lednu se do škol vrátili žáci 

1. a 2. třídy, 3. – 9. třída se vyučovaly distančně. Dne 26.4. 2021 se k rotační výuce vrátili žáci prvního 

stupně. 3. 5. přišli v rámci rotační výuky i žáci druhého stupně. Od 17. 5. 2021 se vrátili do škol žáci 

všech tříd. Výuka probíhala podle klasických rozvrhů, zakázáno bylo zpívat a cvičit.  

Po návratu žáků do škol platila přesně daná hygienická pravidla, žáci a učitelé se ve škole museli 

testovat a nosit respirátory nebo roušky z počátku i při výuce a ve společných prostorách. Zakázáno 

bylo zpívat a cvičit.  

Testování odmítli zákonní zástupci čtyř dětí (dvě rodiny), v tomto případě škola postupovala podle 

doporučení MŠMT. Během 14 dní nastoupili k prezenční výuce i tito žáci. 

V období distančního vzdělávání probíhala výuka podle upravených rozvrhů hodin. 

V tomto období vedení školy pravidelně monitorovalo způsoby výuky, přístup žáků k výuce, spolupráci 

s rodinami. Probíhaly online porady, pedagogické rady, třídní schůzky. Učitelé v pravidelných 

intervalech informovali ředitelku školy o žácích, kteří nepracují nebo mají jiné problémy. Ihned bylo 

řešeno.  

Žákům bylo poskytováno doučování jednak v rámci Šablon, ale i podle potřeby. Žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami se věnovaly asistentky pedagoga na základě spolupráce s učiteli.  

Při výuce byly využívány mnohé možnosti, výukové portály, programy – Školákov, Matýskova 

matematika, výukové programy Alfík, Na dálku, Dějepis v 21. století,  portál Moderní dějiny, online 

učebnice, prezentace, metodický portál RVP-DUM, obrázkový slovník Learning Chocolate, British Concil 

– Learn English Online, interaktivní cvičení Liveworksheet, Classroomscreen, YouTube, Google kvízy, 

Jamboard, phet.coloredo.cz, ČT EDU, rozhlasové pořady Český rozhlas,  Wikipedie, wordwall.net-

vědomostní hry, atlas. mapy.cz, phet.coloredo.edu, gapminder. org/dollar-street… Mnozí vyučující 

využívali synchronní a asynchronní výuku.  

Z hlediska výuky se snažili vyučující plnit výstupy ŠVP. Na nesplněné výstupy se zaměří  v následujícím 

školním roce.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že uplynulý školní rok byl velice náročný pro všechny účastníky 

vzdělávacího procesu – žáky, učitele a rodiče.  
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Celkové hodnocení prospěchu bylo mírnější s ohledem na nestandardní situaci. 

Viz.: Přílohy výroční zprávy ( příloha č. III – z programu Bakalář). 

Na konci školního roku škola získala informace o přijímacím řízení žáků do středních škol – CERMAT. 

V českém jazyce jsme dosáhli celorepublikového průměru, žáci uspěli velmi dobře. Opět se ovšem 

projevily slabší výsledky v matematice, kdy škola zůstala mírně pod průměrem v rámci ostatních škol.          

Žáci devátých tříd byli připravováni na přijímací pohovory převážně distančně, bylo jim poskytováno 

doučování. Je zřejmé, že rozvíjení matematického myšlení je v naší škole důležitým úkolem pro další 

školní roky. 

8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Zpráva o činnosti v oblasti prevence nežádoucích jevů  

Od 1. září 2018 byla školním metodikem prevence a osobou odpovědnou za koordinaci činnosti 
pedagogických pracovníků v oblasti prevence zneužívání návykových látek a za aktivní prevenci 
zneužívání návykových látek a vzniku dalších negativních sociálních jevů jmenována Mgr. Jana 
Kysilková. 

Zpráva o činnosti v oblasti prevence nežádoucích jevů 

Pozn.: Zpracovala: Mgr. Jana Kysilková 

Prevence rizikového chování se realizuje na naší škole ve všech vzdělávacích stupních (v mateřské 

školce, ve školní družině a především na základní škole). 

Aktivity školy v rámci minimálního preventivního programu jsou: 

1. Vytvoření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim ve všech částech 

vzdělávacího procesu žáků. 

2. Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času a podpora mimoškolní činnosti 

(semináře, exkurze, přednášky, kurzy, sportovní a kulturní činnost, školní časopis, atd.). 

3. Zajištění začlenění problematiky etické a právní výchovy a zdravého životního stylu do 

vzdělání žáků. 

4. Zajištění informovanosti a dalšího vzdělávání protidrogového koordinátora. 

 

Program přímé primární prevence ve školním roce 2020/2021 

Pozn.: Zpracovala Mgr. Jana Kysilková 

V uplynulém školním roce z důvodu koronavirové krize nemohly probíhat preventivní programy.  

Jediná akce, kterou jsme ve škole uspořádali, byla po návratu žáků do škol. Proběhla 8. června a 
zúčastnili se jí  žáci 3. – 9. tříd.  Program spojený s besedou vedl lektor RNDr. Bc. Ludvík Hanák ze 
společnosti e-DUHA z Kyjova.   

Žáci byli obeznámeni s pojmy šikana a kyberšikana, lektor jim vysvětlil, jaké jsou mezi nimi rozdíly. 
Důraz byl kladen i na neverbální šikanu - obscéní gesta apod., vyhrožování, vydírání, pomluvy. 
Podrobněji se seznámili i s tématy jako jsou HOAX, kybergrooming, phising, stalking. Žáky velmi oslovily 
konkrétní případy kyberšikany z prostředí českých škol. Mohli se naučit mnoho pravidel ochrany proti 
kyberšikaně a seznámili se i s praktickou formou ochrany: blokování, ukončení, nahlášení tohoto 
problému rodičům, učitelům nebo odborným pracovníkům v této oblasti. 
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Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství 

Pozn.: Zpracoval Mgr. Andrea Marušová 

Od 1. 9. 2020 byla jmenována do funkce výchovného poradce pro 1. a 2. stupeň Základní a mateřské 

školy Hradec nad Svitavou a celý školní rok 2020/2021 funkci vykonávala Mgr. Andrea Marušová. 

Výchovná poradkyně vedla a aktualizovala kartotéku žáků se SVP na základní škole. Spolupracovala 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy, Speciálně pedagogickým 
centrem v Moravské Třebové, Speciálně pedagogickým centrem v Poličce a v Bystré a Střediskem 
volného času Alfa ve Svitavách. Se všemi školskými poradenskými zařízeními konzultovala výsledky 
vyšetření a závěry nových zpráv a případné požadavky na nákup pomůcek. Na začátku školního roku 
zajistila nákup pomůcek pro žáky s SVP a průběžně zajišťovala nákup reedukačních pomůcek pro žáky, 
kteří byli zařazeni do předmětu speciálně pedagogické péče, který rovněž vedla. Na podzim 2020 bylo 
do školy pořízeno relaxační křeslo pro žáka 7. ročníku, na jehož pořízení finančně přispěla organizace 
Konto bariéry. Dále informovala a seznamovala kolegy s novými poznatky, které se dozvídala na 
pravidelných metodických kabinetech, které pro výchovné poradce pořádala PPP Svitavy. 

S ostatními členy pedagogického sboru spolupracovala především při tvorbě individuálních 
vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky s SVP a při kontrolách jejich plnění. Zajistila nákup učebnic a 
pracovních sešitů pro žáky, kteří mají snížené výstupy (tzv. “p výstupy”). Dle současné platné legislativy 
jsou plány vyhodnocovány jednou ročně (vyhodnocení proběhlo v pololetí a zaměřovalo se na dopady 
distanční výuky na vzdělávání žáků s SVP). Výchovná poradkyně dále sledovala platnost vyšetření žáků 
se SVP a průběžně informovala na poradách pedagogického sboru ostatní kolegy o nových vyšetřeních 
a jejich závěrech. S pedagogickým sborem též spolupracovala při vypracovávání zpráv o žácích pro 
školská poradenská zařízení – snímek školy a vyhodnocení PO a IVP. 

Další činností byla spolupráce při pohovorech s žáky v rámci kariérového poradenství. Mezi nejčastěji 
řešené problémy patřily rozbory závěrů z vyšetření ve školských poradenských zařízeních a pomoc při 
volbě střední školy. Výchovná poradkyně informovala prostřednictvím učebny Google Classroom žáky 
a jejich zákonné zástupce o způsobu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, pomáhala ve 
spolupráci s třídní učitelkou 9. ročníku při vyplňování přihlášek na SŠ a SOU a informovala je o 
průběžných změnách v rámci Mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví (COVID 19). Řada akcí, 
které měly žákům pomoci s výběrem povolání (Burza středních škol, Technohrátky či besedy se zástupci 
středních škol), se kvůli uzavření škol neuskutečnila. Některé akce bylo nicméně možné realizovat v 
online prostředí. Žáci se připojili k online Burze středních škol, někteří využili i možnosti připojit se na 
dny otevřených dveří škol, o které měli zájem. 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

V ŠPP, jehož vedoucím členem v uplynulém školním roce 2020/2021 byla Mgr. Andrea Marušová, dále 
pracovali školní metodik prevence Mgr. Jana Kysilková, Mgr. Hana Kuncová a školní a pedagogičtí 
asistenti. Náplň práce ŠPP spočívala v monitorování výsledků vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími či výchovnými potřebami (zapojení žáků do distanční výuky, naplňování obsahu 
vzdělávání u žáků se sníženými výstupy, nově se objevující problémy s poruchou pozornosti při 
distanční výuce apod.). Dále ŠPP kontrolovalo činnost asistentů pedagoga a diskutovalo s nimi o 
potřebách žáků, tak, aby dosahovali co nejlepších výchovně-vzdělávacích výsledků. 

 

Zpráva speciálního pedagoga 

V prosinci 2020 byl dle doporučení školského poradenského zařízení na škole zahájen Předmět 
speciálně pedagogické péče. Tato forma podpůrného opatření je zajišťována pedagogickým 
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pracovníkem s rozšířenou kompetencí v oblasti speciální pedagogiky a je poskytována žákům od 
2.stupně podpory. Probíhá jako forma nápravy. Speciální pedagog dále napomáhá metodologicky s 
výukou žáků s LMP, zajišťuje nákupy pomůcek a speciálních učebnic.  
 

Zpráva koordinátora ŠVP 

Ve školním roce 2020 - 2021 se vyučovalo podle ŠVP verze 10. Koordinátorka ŠVP se zúčastnila školení 
k tématu revize ICT v RVP ZV, vyhledávala informace související s plánovanou revizí ICT a vhodná 
školení. Výuka v souladu s upraveným RVP ZV bude spuštěna v září 2022. 

Zpráva o činnosti v oblasti environmentální výchovy 

Pozn.: Zpracovala Ing. Marcela Rusková  

Ve škole pracuje vystudovaný koordinátor EVVO, který na každý školní rok plánuje a zabezpečuje 

aktivity v této oblasti. 

Environmentální výchova ve škole probíhá ve třech formách: 

- Zařazujeme ji do průřezových témat do výuky. 

- Projektové dny. 

- Práce zástupců žáků všech tříd ve skupině, která se jmenuje Ekotým. 

Všechny formy působení na žáky mají jediný cíl – nenásilnou formou vést žáky školy k prohloubení 

vztahu k přírodě a uvědomění si vlastní zodpovědnosti k celé planetě. K účelnému propojování 

jednotlivých aktivit využíváme i návrhy z mezinárodních projektů Ekoškola a Skutečně zdravá škola. 

Ve školním roce 2020/ 2021 neprobíhaly v oblasti environmentální výchovy na škole žádné 
plánované aktivity z důvodu koronavirové krize – online vzdělávání žáků. 

Aktivity, které byly naplánované, byly zrušeny. 

 

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Školní družina 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 2 50 

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2020/2021 
 

Vlastní činnost školní družiny se vždy řídí celoročním plánem.  

Na začátku školního roku bylo do ŠD zapsáno 50 účastníků. Otevřena byla dvě oddělení. Účastníci 

docházeli do ŠD v ranním bloku od 6:00 do 7:40 a odpoledním bloku od 11:40 – 16:15 hodin.  

Od 14. 10. 2020 byly školy uzavřeny, provoz školní družiny neprobíhal. ŠD fungovala nepravidelně, 

vždy, když žáci prvního stupně mohli přijít na vzdělávání do školy. Podmínky pro činnost nebyly 

jednoduché, protože ze začátku musela být dodržena homogenita skupin. Ke splnění této podmínky 

pomáhaly asistentky pedagoga. V průběhu roku byly nabídnuty pro žáky online aktivity – tvoření z 

materiálů, společné čtení pohádek a příběhů pro účastníky ŠD. Návštěvy žáků byly ovšem jen v malé 

míře. Z důvodu koronavirové krize a uzavření škol nebyl celoroční plán ŠD plněn. 
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b) Činnost mateřské školy 

Mateřská škola je integrovanou součástí základní školy, je to zařízení, které pečuje o děti předškolního 

věku, zpravidla od tří do šesti let. Výchovně vzdělávací proces se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte, 

na přípravu dítěte do školy. 

Zpráva o činnosti mateřské školy  
Pozn.: zpracovala Petra Bačovská vedoucí uč. MŠ 

1. Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola v Hradci nad Svitavou se v srpnu 1997 přestěhovala do budovy základní školy a je její 

integrální součástí. Dojíždějí sem děti ze Skleného a ze Svitav. Sídlí v samostatném pavilonu, prostředí 

bylo vhodně upravené pro děti předškolního vzdělávání, součástí budovy je zahrada s hřištěm, dřevěné 

hrací prvky, pískoviště a altán.  

V prostorách mateřské školy jsou dvě třídy, které slouží ke vzdělávacím aktivitám. Zde si rovněž děti 

hrají, odpočívají.   

V jedné ze tříd je ložnice pro Žabičky, kde se lehátka rozkládají na dobu spánku, druhá ložnice pro 

Berušky je na původním místě. Sociální zařízení se rozšířilo, byl využit chodbový prostor. Jako šatna 

slouží část chodby.  

Jednotlivé třídy navštěvují děti různého věku, což odpovídá moderním trendům předškolního 

vzdělávání. O tom, zda ve třídách budou sourozenecké dvojice, rozhodují rodiče.  

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve třídách 56 dětí, tzn. dvě oddělení. Zřizovatelem byla schválena 

výjimka z počtu žáků.  Ve školce pracovaly čtyři učitelky. Provozní zaměstnanci se starali o chod základní 

i mateřské školy současně. 

Jídelna se nachází v prostorách základní školy, kde děti obědvají. Jídelna byla v minulosti 

modernizována, stoly a židličky odpovídají ergonomickým požadavkům dětí. 

Dopolední i odpolední svačiny se uskutečňují ve třídách obou oddělení, k tomuto účelu zde byly 

zbudovány svačinové koutky.  

V průběhu roku byla využívána i tělocvična základní školy, kde se děti seznamovaly s různými druhy 

tělovýchovného nářadí a náčiní, výhodou je i velký prostor. Tělocvična je využívána, pokud je venku 

špatné počasí a v zimním období. 

Každé oddělení je vybaveno interaktivní tabulí.  Mateřská škola disponuje programy, které jsou ve velké 

míře využívány k rozvoji nejen grafomotorických dovedností, ale i znalostí dětí.  

V učebnách byly instalovány rekuperační jednotky, které slouží k pročišťování vzduchu, tedy 

k vytváření zdravějšího prostředí ve třídách. 

Vzdělávací program 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole probíhá v souladu se závazným dokumentem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV) , jeho obsah zajišťuje vypracovaný ŠVP, který nese název „Jen se děti rozhlédněte, 

co je krásy na tom světě“.  

Proces vzdělávání je uskutečňován ve všech činnostech vyváženým poměrem řízených a spontánních 

aktivit. Hlavní důraz je kladen na aktivní účast dítěte, p. učitelky se soustřeďují na prožitkové a 

interaktivní učení a na smyslové vnímání. Práce s dětmi probíhá ve skupinkách nebo individuálně, 
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činnosti obsahují prvky tvořivosti a hry. Pomocí didakticky zaměřené činnosti jsou naplňovány 

konkrétní vzdělávací cíle. 

Důraz je kladen na rozvoj vyjadřovacích schopností, p. učitelky se zaměřují na děti s logopedickou 

vadou, spolupracují s logopedem. Velký důraz je kladen na spolupráci rodiny a pedagogů v mateřské 

škole.  

Školní vzdělávací program vychází ze čtyř ročních období. Hlavní témata se vztahují k jednotlivým 

měsícům v roce a jsou členěna na několik podtémat. Dítě se seznamuje se změnami během celého 

roku - v přírodě, ve společnosti, mezi lidmi. Učí se chápat a poznávat svět kolem sebe v souvislostech, 

rozlišovat, pojmenovávat, pozorovat, vnímat, porovnávat, posuzovat, komunikovat. 

Při realizaci vzdělávacího procesu se p. učitelky řídí danými rámcovými a dílčími cíli a tím vedou děti 

k osvojování a postupnému zdokonalování klíčových kompetencí. Proces vzdělávání je pro děti činností 

přirozenou, která staví na vnitřní motivaci dítěte. Děti jsou promyšleně vedeny tak, že cítí se 

samostatně a svobodně. 

2. Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Viz tabulka na straně 9 této výroční zprávy 

Do MŠ bylo přijato celkem 11 dětí. Zamítnuto bylo 12 žádostí.  

Z důvodu pandemie se pro letošní školní rok konal zápis podobně jako v předcházejícím školním roce 

– podáním žádosti pouze písemně, e-mailem, dopisem, datovou schránkou nebo dle další domluvy. 

Rodiče využívali nejvíce doručení poštou. 

3. Využití poradenských služeb pro MŠ 

Mateřská škola spolupracuje s PPP Ústí nad Orlicí, úzce spolupracovala  s  Mgr. Lenkou Novotnou - 

logopedkou. V průběhu září a října se p. učitelky zaměřily na logoscreening a nutné případy pak po 

dohodě s rodiči doporučovaly k vyšetření do SPC a nebo nechaly děti vyšetřit paní logopedkou přímo 

ve školce. 

V rámci řízené činnosti byly uskutečňovány s dětmi logochvilky, spojené s dechovým cvičením. 
Již tradičně byly nabízeny rodičům screeningové vyšetření očí PrimaVizus, které bylo ve velké míře 
využíváno. 
Během školního roku, pokud nebyla MŠ z důvodu epidemie uzavřená, pracovala s dětmi 

s logopedickými vadami paní učitelka Michaela Stehlíková, která je pro tuto práci plně kvalifikovaná. 

Kompetence pro logopedické vedení dětí získaly v průběhu školního roku i ostatní p. učitelky online 

studiem ze Šablon. 

4. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mimoškolní aktivity 

Rodiče jsou pravidelně a včas informováni o veškerém dění v MŠ formou nástěnek, na internetových 

stránkách školy i osobním kontaktem, telefonicky. Komunikace pak byla pro další roky pozměněna, 

rodičům byly vytvořeny školní účty.  

V uplynulém školním roce, v období uzavření mateřské školy,  probíhala ve velké míře komunikace 

především přes email. Rodičům p. učitelky zasílaly odkazy na webové stránky, na kterých mohli najít 

inspiraci pro zabavení a pro domácí vzdělávání svých dětí. 

Pravidelně byly rodičům předávány informace o pokrocích a rozvoji dítěte, v nutných případech byly 

doporučovány konzultace u odborníků (klinický logoped, neurologické vyšetření…). Každé dítě má své 

portfolio, kde je možné sledovat jeho postupný vývoj. 

Někteří rodiče věnovali škole i potřebný materiál do výtvarné nebo pracovní činnosti. 
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Dále mateřská škola spolupracuje se základní školou, obecním úřadem, policií, pedagogicko-

psychologickou poradnou.  

5. Environmentální výchova 

Environmentální výchova je součástí ŠVP.  
Děti byly přiměřeně ke svému věku, prostřednictvím prožitkového učení, experimentování a 

zapojováním všech smyslů v kreativní hře vedeny k poznávání živé a neživé přírody, životního prostředí. 

K tomu dětem velmi napomohly např. pozorovací kelímky s lupou. 

V každé třídě máme v přírodovědném koutku zvířátko, o které se s dětmi pravidelně staráme a 

pozorujeme jej. Ve třídě Berušek se staráme s dětmi o křečka a ve třídě Žabiček se děti staraly o strašilky. 

Pokud situace dovolila, chodili jsme na vycházky do lesa, starali se o ptáčky v zimě a pozorovali zavěšené 

ptačí budky, aktivně jsme třídili odpad.  

Z důvodu pandemie Covid-19 a s tím i několika přerušení provozu MŠ jsme nemohli uskutečnit velkou 
část naplánované činnosti v environmentální výuce. 

6. Prevence rizikového chování 

Období předškolního věku je obdobím, kdy je dítě otevřené všemu novému. Je to optimální období, 

které využíváme k položení základů k osvojení zdravého životního stylu, pozitivních postojů, dovedností 

i prevence patologických jevů.  

Děti se učily v daných situacích řešit konkrétní problém, učily se být zodpovědné za své chování, umění 

pomoci druhým, být zodpovědné za své zdraví i zdraví druhých. 

K prevenci rizikového chování nám napomáhal program Policie ČR ve spolupráci s ostatními kolegy a 

psovody. Program děti nadchl svoji zajímavostí, ukázkami a kontaktem s technikou těchto 

bezpečnostních složek. 

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme plán v této oblasti nemohli systematicky plnit. 

7. Rozdělení dětí podle trvalého pobytu 

Obec/město Sklené Pohledy 
Hradec nad 

Svitavou 
Radiměř Svitavy 

Počet dětí celkem 5 3 46 1 1 

8. Další údaje o MŠ 

V uplynulém školním roce byly ve škole dvě děti s odkladem povinné školní docházky. 

Pro tyto děti byl na základě doporučení PPP, logopeda a neurologa vypracován individuální vzdělávací 

plán, se kterým učitelky pracují a který pravidelně vyhodnocují.  

 

9. Údaje o projektech 

V každé třídě vypracovávala učitelka svůj krátkodobý projekt zpracovaný tak, aby splňoval cíle ŠVP. 

Obě třídy nebo každá zvlášť - individuálně dle domluvy, pak zpracovávaly projekt dlouhodobý. Z výše 

uvedených důvodů projekt nebyl naplněn. 

Kulturní a ostatní akce v MŠ ve školním roce 2020/2021 

Celý školní rok ovlivnil nouzový stav, proto jsme byli nuceni veškeré akce společné s rodiči pozastavit a 

čekat na vývoj situace. Nemohli jsme uspořádat podzimní, vánoční a velikonoční dílničky, tradiční 

aktivity a vystoupení dětí pro maminky k jejich svátku a loučení s předškoláky nebo vánoční besídku. 

Proto jsme zvolili jinou alternativu, kdy jsme si s dětmi nacvičili vystoupení, natočili a rodičům poslali 

přes úschovnu. Od převážné většiny rodičů jsme dostali velmi kladnou zpětnou vazbu. 
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V mateřské škole pravidelně probíhala logopedická péče pod vedením p.učitelky Stehlíkové. Bohužel i 

tuto činnost narušila pandemie, jelikož jsme byli povinné nosit ochranu dýchacích cest i při řízených 

činnostech. 

Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření vládou ČR byla naše školka od 1.března uzavřena pro 

všechny děti. Již tento den jsme začali připravovat plán pro distanční vzdělávání předškolních dětí. 

Následující týden jsme rodičům zaslali plán na daný týden. Těžiště vzdělávání spočívalo především 

v inspirativních typech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, 

didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. U dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, byla distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů.  

Od  12.dubna byla rozhodnutím Vlády ČR částečně obnovena prezenční výuka. MŠ mohly navštěvovat 

předškolní děti a děti rodičů vybraných profesí IZS. Od 1.května pak mohly opět navštěvovat školku 

všechny děti, za dodržování hygienických a epidemiologických opatření.  

 

Uplynulý školní rok byl od druhého pololetí zcela jiný než ty předešlé. Nejenom, že byla vysoká 

nemocnost, která trápí MŠ každou chřipkovou sezónu, ale od března byla celostátně nařízená karanténa 

z důvodu šíření pandemie COVID-19. Vedení školy po dohodě se zřizovatelem (Obec Hradec nad 

Svitavou) a na doporučení Krajské hygienické stanice mateřskou školu uzavřelo a to až do odvolání. 

Velmi kladně můžeme hodnotit vzájemnou spolupráci mateřské školy se základní školou. 

Pozn.: Mgr. Eliška Hartmanová 

c) Zájmové kroužky ve škole 

       Kroužky ve škole hrají důležitou roli např. i v oblasti prevence nežádoucích jevů. V naší škole  

       vždy na počátku školního roku nabízíme žákům výběr těchto mimoškolních aktivit. Zájmové  

       kroužky ve škole jsou pro žáky zdarma.  

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme zájmové kroužky nabídnuté na počátku školního roku 

2020/2021 nemohli realizovat. 

 

d) Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči v coronavirové krizi. 

Celý uplynulý školní rok byl poznamenaný epidemickou situací v ČR.  

Komunikace s rodiči probíhala především prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky s třídními učiteli, 

ale i s ostatními vyučujícími jednotlivých předmětů. Probíhaly online třídní schůzky. Po znovuotevření 

škol mohli rodiče přijít individuálně i do školy. Komunikaci s rodiči rovněž zabezpečovaly asistentky 

pedagoga. 

O klasifikaci či kázeňských problémech žáků se mohli rodiče informovat i prostřednictvím programu 

Bakalář. Již v předcházejícím školním roce byli rodiče seznámeni s přístupovými údaji do systému, 

s účtem svého dítěte. Mohli tedy získávat ihned informace o tom, jak dítě ve škole prospívá, jak se mu 

daří v distančním vzdělávání. 
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Veškeré informace o dění ve škole, s plánovanými akcemi, s novinkami ve školství apod., jsou rodiče, 

ale i široká veřejnost ihned seznamováni prostřednictvím webových stránek. O aktivitách a událostech  

se dozvídají rovněž prostřednictvím místního Zpravodaje.  

V období koronavirové krize, kdy škola byla povinna dodržovat nařízení vlády, pokyny ministerstva 

zdravotnictví a ministerstva školství, musela ředitelka školy řešit i ojedinělé stížnosti, které byly 

namířené proti opatřením. Situace nebyla jednoduchá, stížnosti ubíraly na energii i na čase v tomto 

těžkém období. V každém případě, škola nemohla porušovat nařízení vlády.  

I v mateřské škole v tomto období musely paní učitelky a ředitelka školy věnovat hodně času a úsilí 

k řešení stížností zhruba pěti matek, které souvisely především s návratem paní učitelky z rodičovské 

dovolené. 

Celkově však mohu hodnotit, že spolupráce školy s rodiči v tomto období,  v převážné většině probíhala 

na velmi dobré a seriózní úrovni. 

Zvýšili jsme informovanost rodičů a tím se snažíme předcházet možným nedorozuměním. Ale hlavně 

si přejeme, aby rodiče měli rychlou zpětnou vazbu o činnosti celé školy. 

 

e) Výjezdy žáků mimo objekt školy 

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme mohli uskutečnit jen minimálně těchto aktivit a to na samém 

počátku školního roku a na jeho konci. 

 

Datum Výlet, exkurze Třídy 

6.10.2020  Dopravní hřiště 4.  

10.6.2021 Školní výlet- Skanzen Veselý kopec 2., 4. 

11.6.2021 Svitavy-Pasování na čtenáře 1. 

15.6.2021  Školní výlet – ZOO Jihlava 1., 5. 

15.6.2021 Školní výlet – Polička  3. 

16.5.2021 Školní výlet – Jump park Brno 6. 

22.6.2021 Školní výlet 7. 

28.6.2021 Školní výlet - Terezín 9. 

28.6.2021 Návštěva Svitav v rámci vlastivědy 4. 

Aktivity školy 
V uplynulém školním roce byla realizace aktivit ovlivněna coronavirovou krizí, mnoho 

naplánovaných vzdělávacích programů, výchovných, preventivních pořadů a kulturních vystoupení 

jsme realizovat nemohli.  

Za normální situace jsou vždy jednotlivé aktivity ve škole plánovány a vhodně včleňovány do měsíčních 

a týdenních plánů tak, aby korespondovaly v jednotlivých třídách s probíraným učivem nebo plnily 

požadavky MŠMT na další vzdělávání žáků v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a jazykové 

gramotnosti, technického vzdělávání, prevence nežádoucích jevů, dopravní výchovy, ochrany člověka 

za mimořádných událostí, environmentální výchovy, polytechnického vzdělávání, rozvoje fyzické 

zdatnosti. 
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Datum Název akce Třída 

2.9. – 7.10.2020 Plavecký výcvik 3.,4.,1.  

21.4.2021 Mikroskopování online 6., 7., 8., 9. 

duben 
Projekt Ekoškoly - Kampaň obyčejného 

hrdinství 

Někteří žáci školy-dobrovolná 

akce 

Květen Projekt Zdravé zoubky 1. 

10.5.2021 Pozvi vědce do výuky 6., 7., 8. 

8.6.2021 Kyberšikana-preventivní program 3.,4.,5., 6., 7., 8., 9. 

   

f) Účast v soutěžích – přehled 

Vědomostní soutěže 
neprobíhaly 

Sportovní soutěže 
neprobíhaly 

Vystoupení žáků školy na veřejnosti – přehled 
Jediným vystoupením našich žáků a dětí z mateřské školy bylo Vítání občánků obce Hradec nad 

Svitavou v červnu 2021. 

 

10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Projekty a granty 

Šablony II 
Škola pokračovala na realizaci projektu EU s názvem „Rozvoj ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou“. Celkem 

jsme získali na tento projekt 1 315 607,-Kč. V uplynulém školním roce jsme se mohli zaměřit jen na 

některé šablony. Plnili jsme  aktivity projektu v oblasti personální podpory žákům v ZŠ, pomáhali jsme 

žákům ohrožených školním neúspěchem – doučování. Ostatní aktivity – projektové dny ve škole a 

mimo školu, kluby čtenářské gramotnosti, klub anglického jazyka, klub deskových her v ŠD, byly 

pozastaveny. Vzdělávání pedagogických pracovníků mohlo pokračovat díky možnosti vzdělávat se 

online. Z důvodu coronavirové krize jsme zažádali o prodloužení trvání projektu. Žádosti bylo 

vyhověno, Šablony II budou ukončeny k 31. 1. 2022. 

Šablony III 
V květnu 2021 škola podala žádost do projektu Šablony III. Šablony budou probíhat ve zkráceném 

termínu plnění. S budoucí změnou RVP ZV, kdy proběhne výrazná změna výuky informatiky, jsme volili 

především aktivity, které nám pomohou s dalším ICT vybavením. Realizace bude zahájena v únoru 

2022.  

Projekt eTwinning 
E-twinning ve školním roce 2020 / 2021 byl pozastaven, bude pokračovat ve školním roce 2021/2022. 
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Další dlouhodobé projekty školy: 

Projekt ČEZ, Oranžové schody – projekt zaměřený na řešení bezbariérovosti budovy. 

OVOV – sportovní aktivity pro žáky školy, plnění olympijského odznaku zdatnosti. Projekt slouží 

k rozvíjení sportovních aktivit žáků ve škole. (ve šk. r. 2020/2021 neproběhl) 

Projekt Skutečně zdravá škola – projekt zaměřený na rozvoj dětí a žáků v oblasti zdravého životního 

stylu. (ve šk. r. 2020/2021 neproběhl) 

Projekt Sportuj ve škole – projekt AŠSK pro žáky školní družiny podporující pohybové sportovní aktivity 

(ve šk. r. 2020/2021 neproběhl) 

Projekt Ovoce do škol - projekt podporující zdravou výživu na prvním stupni školy, projekt bude 

pokračovat i v roce 2021/2022.  

Projekt Školní mléko – projekt podporující zdravou výživu na prvním stupni školy, projekt bude 

pokračovat i v roce 2021/2022. 

Technohrátky (projekt Pardubického kraje) – exkurze po středních školách PK, podpora volby povolání 

– projekt bude pokračovat i v roce 2021/2022. (prezenčně ve šk. r. 2020/2021 neproběhly, v online 

formě v malé míře probíhalo) 

Recyklohraní (celostátní projekt) – žáci sbírali baterie a elektroodpady, účastní se plnění úkolů 

zadaných organizátorem. (ve šk. r. 2020/2021 neproběhlo) 

Halloweenský projekt – každoroční projekt, seznámení s tradicemi jiných zemí. (ve šk. r. 2020/2021 

neproběhl) 

Šel zahradník do zahrady –účastní se obě oddělení MŠ. (ve šk. r. 2020/2021 neproběhl) 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Ostatní kontrolní šetření 

V uplynulém školním roce neproběhla  inspekce ČŠI.  

druh kontroly Datum závěr 

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna 

květen bez připomínek 

ČŠI –kontrolní 
šetření 

duben 2021 Zaměřeno na způsoby výuky v období uzavření škol a na 
podmínky návratu žáků do škol 

 

12) Ekonomická část výroční zprávy 
 Účetní školy pravidelně čtvrtletně předkládá výkaz zisků a ztrát, účetní rozvahu ředitelce 

školy a zřizovateli školy. 

 K 31.12. se provádí inventura majetku, výsledky se předávají zřizovateli školy 

 se svěřeným majetkem, s finančními prostředky státními i obecními zacházíme svědomitě 

podle platných zákonů a účetních pravidel. 

 Rozpočet na provoz školy byl pro rok 2020: 3 575 700,- Kč, 

o bez odpisů (1 152 502,- Kč) 2 423 198,- Kč. 
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Náklady z činnosti   

Spotřeba materiálu 1 229 096,87 

Spotřeba energie 561 563,08 

Opravy a udržování 895 710,13 

Cestovné 841 

Ostatní služby 679 035,77 

Mzdové náklady 13 572 577 

Zákonné sociální pojištění 4 481 461 

Jiné sociální pojištění 55 686,51  

Zákonné sociální náklady 281 037,70  

Jiné daně a poplatky 0 

Odpisy dlouhodobého majetku  1 152 502 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 412 560,84  

Ostatní náklady z činnosti  26 378 

Náklady celkem  23 350 071,90  

 

Výnosy z činnosti   

Výnosy z prodeje služeb 662 569  

Ostatní výnosy z činnosti 8 584,84  

Finanční výnosy  0  

Výnosy z transferů  22 501 808,17 

Výnosy celkem  23 350 071,90  

 

Fondy k 31.12.2018 

Investiční  0  

Fond rezervní  1 571 002,52  

Fond odměn 0  

FKSP 124 734,61  

Zůstatky na fondech byly všechny kryté. 

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářská činnost) za organizaci byl 65 902,- Kč. 

Dotace byly čerpány dle předpisů a vratky řádně vyúčtovány. Výše účelových dotací byla dodržena.  

 

12) Na závěr 
 

V závěru předcházející výroční zprávy jsem napsala přání, aby se žáci vrátili ke vzdělávání do školních 

lavic. Toto přání se nesplnilo. Situace naopak byla ještě více komplikovanější, školy byly prakticky od 

října 2020 uzavřeny natrvalo, v časových úsecích se krátkodobě mohli prezenčně vzdělávat  jen některé 

třídy prvního stupně, pak i druhého. Na kratší chvíli bylo povoleno žákům deváté třídy docházet do 

školy na přípravu k přijímacím pohovorům. Organizovali jsme rotační výuku, prokládali prezenční výuku 
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s distanční. Podmínky se neustále měnily. Načetla jsem nebývalé množství vyhlášek, metodických 

pokynů, nových zákonů, které se vzhledem k situaci měnily, doplňovaly a seznamovala jsem s nimi 

pedagogický sbor. Přijímali jsme různá opatření, navzájem jsme se informovali o novinkách při realizaci 

vzdělávání online.  

Nemůžu říci, že bychom na podobnou situaci nebyli připraveni. Předcházející školní rok nás už na 

možnosti distanční výuky připravil. Již v září jsme se ve škole dohodli, že pokud situace nastane, 

budeme vyučovat na jednotné platformě. Zvolili jsme si ve škole prostředí Google Classroom. V září 

byli všichni pedagogičtí pracovníci proškoleni pro práci v tomto prostředí. Žákům byly vytvořeny účty 

a žáci si ještě ve škole práci v tomto prostředí mohli vyzkoušet. Musím konstatovat, že tento krok se 

nám vyplatil. Po uzavření škol většina žáků neměla problém s přihlášením a poté práci v Classroom. 

Rodičům byly rozeslány podrobné návody, jak zde pracovat, aby mohli pomoci především nejmladším 

žákům školy. 

Na uplynulý školní rok, myslím, nikdo z nás jen tak nezapomene. Byl opravdu náročný pro všechny 

účastníky vzdělávacího procesu. V období uzavření škol jsme nasadili veškeré úsilí, abychom plnili 

školní vzdělávací program. Ne vše se podařilo naplnit. Některé učivo, po vyhodnocení stavu, budeme 

muset přesunout do nového školního roku. Přesto lze nalézt některá pozitiva – vyučující si museli i 

nadále rozšiřovat a doplňovat své znalosti v oblasti využívání ICT technologií, vzdělávacích portálů, 

online programů, naučili se smysluplně redukovat učivo, prohloubila se spolupráce s asistentkami 

pedagoga, nacházeli nové metody, které lze při výuce využívat Žáci i rodiče si více uvědomili svou 

odpovědnost za výsledky ve vzdělávání, možná si i uvědomili náročnost pedagogické práce. 

 

Za veškeré úsilí, práci v uplynulém školním roce 2020/2021 patří všem zaměstnancům školy 

poděkování. 

 

Mgr. Eliška Hartmanová 
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Přílohy výroční 

zprávy 
 

 

 

Zprávy o prospěchu žáků ve školním roce 2020/2021. 


