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1. Základní údaje o škole
1.1 Identifikační údaje o škole
Název organizace : Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Sídlo organizace : Nádražní 743, 564 01 Žamberk
Telefon : 465 612 095, 465 614 434, 737 100 228
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Číslo účtu: 1327017319/0800
Internetová adresa : www.zsnadrazni-zamberk.cz
E – mail : zspospisil@seznam.cz, zs@zamberk.cz
Právní forma : příspěvková organizace od 1. 1. 2003
IČO : 70995460
Název zřizovatele : Město Žamberk
Adresa : Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Zastoupené starostou : Jiřím Dytrtem
Telefon: 465 670 300
Okres : Ústí nad Orlicí
Vedení školy : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy
Mgr. Jan Šebrle – zástupce ředitele školy
Školská rada :
Název : Školská rada při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, okres
Ústí
nad Orlicí
Předseda : MUDr. Jaromír Andr
Zákonný zástupce žáků : Martin Kačena
Zástupce pedagogických pracovníků : Mgr. Lenka Navrátilová
Mgr. Iva Senčuchová
Zástupce zřizovatele : Jaroslava Halbrštátová
Zdeňka Šebková

1.2 Porovnání základních údajů ve školním roce 2016/2017 a
2017/2018
počet tříd
16/17
20

celkový počet počet žáků
žáků
na třídu
17/18 16/17 17/18 16/17 17/18
21
387
402 19,35 19,14
4
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1.3 Počty žáků a tříd
V tabulce jsou uvedeny počty žáků na konci školního roku 2017/2018.
ročník
školní
docházky
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

počet tříd
v ročníku

celkem
žáků v
ročníku
16
44
40
50
44
55
57
42
36
38
402

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
21

průměr
žáka na
třídu
8
22
20
25
22
27,5
19
21
18
19
19,14

2. Vzdělávací programy školy
2.1 Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání „ Škola
hrou “ a
„ Už vím “.
Ve školním roce 2017/2018 se žáci školy vzdělávali podle dvou vzdělávacích programů. V 5.
ročníku probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola hrou“. V 1. – 4. a 6. 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Už vím“.

2.2 Učební plány
Vzdělávací
oblasti

Školní vzdělávací program ,, Škola hrou ”
1. stupeň
2. stupeň
Časová dotace
Vzdělávací
obory
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r
.
5
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Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

9
(2)

10
(2)

8
(2)
5
(1)

8
(1)
4
(1)
5
(1)

-

-

3

4
(1)
5
(1)

4

5
(1)

-

-

-

-

1

0

2

2

3
(1)

3

3

7

Dějepis
Výchova k
občanství
Fyzika
-

Chemie
Přírodopis
Zeměpis

Hudební
výchova
Umění a
kultura
Výtvarná
výchova
Výchova ke
zdraví
Člověk a
zdraví
Tělesná
výchova
Člověk a svět práce

4
(1)

5
(1)

5
(1)

3

3

3

3

4
(1)

5
(1)
1
(1)

4

5
(1)

1
(1)

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

-

2
3
(1)

2
(1)
0
2
(1)
2
(1)

2
(1)

1

1

2

2
(1)
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

-

-

-

-

-

1

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

P

2
(2)
P

26

30

Volitelné předměty
Průřezová témata
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová
dotace

4

P
20

P

P
P
(14)
22 24 26
118

Poznámky k učebnímu plánu:
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1
(1)
2
2
(2) (2)
P
P
(24)
30 31
122
1

1
(1)
2
(2)
P
31
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Na 1. stupni jsou z celkového počtu 14 disponibilních hodin použity 6 hodin pro
předmět český jazyk a literatura (1. ročník: 2 hodiny, 2. ročník: 2 hodiny, 3.
ročník: 1 hodina, 4. ročník: 1 hodina); 4 hodiny pro předmět matematika (2.
ročník: 1 hodina, 3. ročník: 1 hodina, 4. ročník: 1 hodina, 5. ročník: 1 hodina); 3
hodiny pro předmět anglický jazyk (2. ročník: 1. hodina, 4. ročník: 1 hodina, 5.
ročník: 1 hodina); 1 hodina pro předmět člověk a svět (3. ročník: 1 hodina).
Předměty prvouka (1. - 3. ročník) vlastivěda a přírodověda (4., 5. ročník) budou
sjednoceny v jeden vyučovací předmět: člověk a svět.
Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá
témata jsou pak doplňována formou projektů nebo exkurzí.
 Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 7.
ročníku 1 hodinu týdně.
 Disponibilní časová dotace je využita u volitelných předmětů v rozsahu 2
hodin v 9. ročníku. 6 disponibilních hodin je využito na další cizí jazyk –
ruský jazyk v 8. a 9. ročníku (po 3 hodinách). Zbývajících 16 hodin je
určeno k posílení vzdělávacích oblastí, vyžadujících vzdělávání žáků se
zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním
v předmětech: český jazyk a literatura (7., 8., 9. ročník: 1 hodina),
matematika (6., 7., 8., 9. ročník: 1 hodina) a informatika (6., 7., 8. ročník:
1 hodina); pracovní činnosti (9. ročník: 1 hodina), fyzika (6., 9. ročník: 1
hodina), zeměpis (6., 7. ročník: 1 hodina), dějepis (6. ročník: 1 hodina).
V daném školním roce jsou vypracovávány tematické plány s časovým
rozvržením pro každý předmět a ročník.
Volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Sportovní hry
Seminář v informatice

roční
k
6. - 9.
6. – 9.
6. - 9.
9.

časová
dotace
2
2
2
2

Povinně volitelné předměty škola nabízí dle zájmu a možnosti v daném školním
roce.
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2.3 Vzdělávací koncepce školy
Na základě vyhodnocení podmínek naší školy, potřeb žáků a požadavků rodičů je hlavním
cílem našeho ŠVP
 poskytovat žákům kvalitní a vyvážené základní vzdělání ve všech všeobecně
vzdělávacích předmětech, vzdělání zaměřené na znalosti a dovednosti dobře
uplatnitelné v životě,
 rozvíjet samostatné logické a tvořivé myšlení žáků,
 rozvíjet a prohlubovat komunikační dovednosti žáků,
 pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 poskytovat podmínky pro rozvoj žáků nadaných a talentovaných,
 vytvořit prostor pro kvalitní přípravu žáků ke studiu na středních školách,
 podpořit zájmy žáků vhodnou skladbou volitelných a nepovinných vyučovacích
předmětů a zájmových kroužků,
 vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytvoření prostoru pro
jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje všem žákům zažít úspěch. Škola
nabízí různé programy, aktivity a záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti žáků a jejich
rodičů, jak této nabídky využijí. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání.

2.4 Organizace výuky
Volitelné předměty
Volitelné předměty obsahově doplňují a rozšiřují učivo odpovídající požadavkům příslušných
vzdělávacích oblastí a funkčně je rozvíjejí. V rámci volitelných předmětů jsou realizovány i
některé tematické okruhy průřezových témat.
Asistentská činnost
Asistentská činnost přispívala k větší efektivitě výuky a také napomáhala k částečnému řešení
problému vyššího počtu žáků ve třídě druhého stupně.

2.5 Metody a formy výuky
Pro všechny vyučující byly naprosto závazné metody a formy výuky uvedené v základní
informaci školních vzdělávacích programů „Škola hrou“ a „Už vím“. Základem je způsob
učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Důraz je kladen na propojování
výuky a praktickými zkušenostmi žáků.
Při vyučovacích hodinách se používají metody z kritického myšlení, z inkluzívního
vzdělávání a kooperativního vyučování. Nedílnou součástí je také projektové vyučování a
tematická výuka.
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2.6 Třídnické hodiny
Cílem třídnických hodin je především dále upevňovat a zkvalitňovat vztahy mezi žáky ve
třídě, řešit vzniklé konflikty a případná porušování školního řádu. Dílčí aktivity při
třídnických hodinách reagují také na aktuální dění ve světě a společnosti. Náplní třídnických
hodin je také realizace jednotlivých průřezových témat. Třídnické hodiny jsou zařazeny ve
třídách všech ročníků. Třídnické hodiny nejsou součástí učebního plánu.

2.7 Osobnostní a sociální výchova žáků
Program osobnostní a sociální výchovy, který zahrnuje také minimální preventivní program
školy. Tento, již několik let postupně budovaný a v praxi ověřený systém výukových
seminářů, kurzů a projektových dnů výrazně zasahuje výchovnou i naukovou složku
vzdělávání během celého školního roku. Ovlivňuje pozitivně klima tříd i celé školy, přispívá
ke změně motivace žáků a ke změnám vyučovacích metod. Tomu velmi napomáhá, že
naprostá většina výukových seminářů a kurzů probíhá jako pobytové v přírodním prostředí a
ve škole.
Jednotlivé akce komplexního programu probíhaly v souladu se školním vzdělávacím
programem. Některé termínové a organizační změny byly způsobeny aktuálním počasím a z
něho vyplývajícími podmínkami.
Základní adaptační kurz tříd 6. ročníku se v září 2017 konal na Severomoravské chatě za
spolupráce SVČ Animo.
I přes ne zcela příznivé sněhové podmínky se začátkem února 2018 uskutečnil lyžařský kurz
pro sedmý ročník na Slatině nad Zdobnicí.
V květnu 2018 se uskutečnil týdenní cyklistický kurz v okolí Zdobnice.
S devátým ročníkem jsme v červnu 2018 navštívili NP Velká Paklenice v Chorvatsku jako
turistický kurz.

2.8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dlouhodobě přetrvávajícím problémem při integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami je zcela nedostatečný počet asistentů pedagoga. Tento problém je způsobený
nerespektováním doporučení odborných pedagogických pracovišť Odborem školství a kultury
Krajského úřadu Pardubického kraje. Škole bylo pro práci asistentů pedagoga přiděleno
celkem 8 pracovníků, kteří zajišťovali péči u všech žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
U žáků s Aspergerovým syndromem ve třídě III. A a VI. A pokračovala individuální výuka
pod vedením asistentek pedagoga Bc. Zuzany Dobešové a Jany Schreiberové, které v těchto
třídách pracovaly také se žáky vyšetřenými PPP. Spolupráce asistentek pedagoga s třídními
učitelkami byla velmi dobrá.
Zvláštní pozornost byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a
nevhodným chováním.
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Žáci pod dohledem speciálních pedagogů, psychologů, SPC a PPP
ve školním roce 2017/2018
ročník
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vyučovaných podle
IVP ( §18)
0
2
4
1
4
1
4
1
0
4

se spec. vzděl.
potřebami (§16)
2
1
2
3
2
2
8
1
8
2

vyšetřovaných PPP
2
3
8
10
7
6
14
4
9
6

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním
postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním)
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním
znevýhodněním probíhá formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat
podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd na základě individuálních
vzdělávacích plánů a podle možností a materiálového vybavení školy.
Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
Umožňujeme využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků,
spolupracujeme s rodiči (zákonnými zástupci), školskými poradenskými
zařízeními, zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při
hodnocení výsledků vzdělávání, uplatňujeme zdravotní hledisko a respektujeme
individualitu i potřeby žáka.
Umožňujeme využít vyšší časové dotace k posílení předmětů, kde vzhledem
k postižení žáků je časová dotace vyžadována. Využíváme maximální týdenní
časové dotace pro jednotlivé ročníky dle školského zákona k zařazení předmětu
speciální pedagogické péče. Upravujeme a formulujeme očekávané výstupy
v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky reálné a splnitelné.
Při rekonstrukci budovy školy byly připraveny prostory pro bezbariérový přístup
do budovy, ale z finančních důvodů nebylo možno tento záměr zatím realizovat.
Na přilehlé budově se bezbariérovost bude řešit při modernizaci objektu.
12
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Žáci se sociálním znevýhodněním:
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme
potřebné podmínky např. individuální nebo skupinová péče, menší počty žáků
ve třídě, odpovídající metody a formy práce, pravidelná komunikace se zpětnou
vazbou, spolupráce se speciálním pedagogem, psychologem, sociálními
pracovníky a dalšími odborníky.
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení a
chování, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak
tyto děti zařazovány do reedukační péče, při které s dětmi pracují zkušení
pedagogové. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje
vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován
individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku
pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se
konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat,
způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno pedagoga, který bude
s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a
hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení PPP je možné vzdělávat žáka
v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:
Zařazení nadaných žáků do vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu
na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené
motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování
projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení
problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky.
Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně
pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy),
navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících, jsou jim zadávány náročnější
samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa
techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním
nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a
schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou
doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň… Žákům výtvarně nadaným
jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni
13
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v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, bývají
pověřováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák
projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží,
reprezentují školu. U těchto žáků v některých případech mohou nastat výkyvy
v chování, které je nutno usměrňovat. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově,
vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě
pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je
průměrný.

3. Pracovníci školy
3.1 Personální podmínky
Každým rokem se snažíme posílit sbor novými kolegy. Bohužel některé
aprobace nejsou stále plně zastoupeny plně kvalifikovanými pracovníky.

3.2 Pedagogičtí pracovníci školy
příjmení a jméno
Andrová Šárka Mgr.
Belobrad Ivan
Bodnárová Štěpánka Bc.
Brokešová Dana Mgr.
Hauptmannová Mirka Mgr.
Hlaváčová Martina Mgr.
Hron Milan Mgr.
Jadrná Gally Růžena Mgr.
Jansová Blanka Mgr.
Krčálová Ludmila Mgr.
Krejčová Jana Mgr.
Kučera Jiří
Macháčková Ludmila RNDr.
Macháčková Novotná Petra Mgr.
Mikysková Lenka Mgr.
Myšáková Jana Mgr.
Navrátilová Lenka Mgr.
Neugebauerová Jana Mgr.
Pospíšil Roman Mgr.
Senčuchová Iva Mgr.

funkce
třídní učitelka III. A
učitel
třídní učitelka 0. A
učitelka
učitelka
třídní učitelka V. A
třídní učitel VIII.A
třídní učitelka 0. B
třídní učitelka IX. B
třídní učitelka I. B
třídní učitelka VI. A
třídní učitel VII. B
třídní učitelka VI. B
třídní učitelka V. B
třídní učitelka IV. A
třídní učitelka IV. B
třídní učitelka VII. A
třídní učitelka VI. C
ředitel školy, výchovný
poradce
třídní učitelka II. A
14

aprobace
I. stupeň
M – Ch
Čj – Rj
Tv – Aj
I. stupeň
Tv – Vv
I. stupeň
Zsv – Rj
Vvp
M – Fy
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
Rj – D
Čj – Ov
I. stupeň –
spec. ped.
I. stupeň –
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Starenková Jana Mgr.

třídní učitelka I. A

Svobodová Dana Mgr.
Šebrle Jan Mgr.
Šmétka Robert Mgr.
Štěpánková Alena Mgr.
Vokálová Ivana Ing.

třídní učitelka III. B
zástupce ředitele školy
třídní učitel VIII. B
třídní učitelka II. B
třídní učitelka IX. A

spec. ped.
I. stupeň –
Vv
I. stupeň
I. stupeň
Tv – Hv
I. stupeň
Vvp

3.3 Vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga
příjmení a jméno
Kubíčková Hana
Lehká Lenka
Moravcová Hana
Zářecká Petra Dis.
Dobešová Zuzana Bc.
Hamříková Jaroslava
Hoffmannová Ludmila
Jaslovská Michaela
Rýdvalová Hana
Schreiberová Jana

funkce
vychovatelka
vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka a asistentka
pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

aprobace
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství

3.4 Nepedagogičtí pracovníci školy
příjmení a jméno
Bodnár Pavel
Dostálková Nikola
Lakyová Iva
Pachlová Alena
Skalová Blanka
Sokolovová Jana

funkce
správce budov
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
ekonomka a hospodářka školy

3.5 Přepočtené počty pracovníků školy ve školním roce
2017/2018
pedagogičtí pracovníci

školní družina
15

nepedagogičtí
pracovníci
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32,46

3,59

5,66

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Před zápisem se již tradičně na naší škole pořádá „ Škola Nanečisto”.
Jedná se o setkání, kde se rodiče seznámí s učebnicemi a ostatními pomůckami,
které jsou využívány ve výuce. Budoucí žáci si vyzkouší, jak probíhá výuka na
škole. Paní učitelky mají předem připravené úkoly, které společně s dětmi plní.
Zápisu žáků předcházel Den otevřených dveří pro rodiče a širokou veřejnost,
který byl ze strany rodičů budoucích prvňáčků hodnocen velmi kladně, a
návštěva dětí z MŠ Dlouhoňovice, MŠ Helvíkovice, MŠ Sluníčko a MŠ
Čtyřlístek. Hosté se seznámili s budovou školy, v jednotlivých třídách byly
připraveny akce, kterých se děti z MŠ aktivně zúčastňovaly.
Opakovaně se naše škola prezentovala v MŠ v Helvíkovicích, MŠ Čtyřlístek a
MŠ Sluníčko, kam jsme byli pozváni ředitelkami MŠ.
Při zápisu se projevil výrazný zájem rodičů zapisovat svoje děti na naši školu.
Škola je vnímána rodičovskou veřejností jako škola, ve které jsou vzdělávány
děti v méně početných třídách, což umožňuje individuálnější přístup. Dále se
věnujeme vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí.
Zapsaní žáci budou vzděláváni dle vzdělávacích programů: ŠVP „Už vím“.
Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Žamberku pro školní rok 2018/2019
se konal dne 5. dubna 2018. K zápisu se do naší školy dostavilo celkem 55 žáků.
4 žákům byla odložena školní docházka pro školní nezralost.

celkem
Celkem zapsáno
Odklad školní docházky
Přijato ke školní docházce

55
4
51
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5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018
5.1 Prospěch žáků ve školním roce 2017/2018
1. pololetí
ročník

počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň
6.
7.
8.
9.
II. stupeň
celkem

44
40
50
44
45
223
57
42
36
38
173
396

prospělo s
vyznamenáním
43
36
45
32
24
180
19
18
8
8
53
233

prospělo

neprospělo

1
4
5
12
21
43
38
22
23
30
113
156

0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
7
7

prospělo

neprospělo

5
6
11
13
25
60

0
0
0
0
0
0

2. pololetí
ročník

počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň

44
40
50
44
45
223

prospělo s
vyznamenáním
39
34
39
31
20
163
17
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6.
7.
8.
9.
II. stupeň
celkem

57
42
36
38
173
396

17
16
11
8
52
215

40
25
23
30
118
178

0
1
2
0
3
3

5.2 Chování žáků ve školním roce 2017/2018
hodnocení chování žáků v
I. pololetí
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
4
0

hodnocení chování žáků v
II. pololetí
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
7
0

5.3 Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování
Ukazuje se, že na celkově zlepšené chování žáků má částečně vliv i hodnocení přístupu ke
vzdělávání a chování žáků, které učitelé provádějí u všech žáků prvního i druhého stupně. Po
každé klasifikační poradě obdrží žáci písemné sdělení, jak přistupují ke vzdělávání, jak se jim
daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům a dospělým ve
škole.

5.4 Výsledky přijímacího řízení
Základní školu ukončilo ve školním roce 2017/2018 celkem 8 žáků 5.
ročníku, 38 žáků 9. ročníku, 1 žák 8. ročníku a 1 žákyně 7. ročníku.
Kariérové poradenství
V rámci kariérového poradenství jsme pokračovali ve spolupráci s
Pardubickým krajem na podporu technického vzdělávání. Žáci 7. – 8. třídy se
zúčastnili akce TECHNOhrátky. Novinkou byla akce zaměřená na zdravotní a
sociální obory Zdravohrátky, které se na SŠ zdravotnické a sociální Ústí nad
Orlicí zúčastnila děvčata. Vybraní žáci se zúčastnili také Technických her na
PSŠ v Letohradě. Zrealizovali jsme besedu se zástupci PSŠ Letohrad.
S žáky 9. třídy jsme navštívili Informační a poradenské středisko při
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Většina žáků využila při volbě své budoucí školy
možnosti navštívit přehlídky školy a školské výstavy, dny otevřených dveří
18
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středních škol nejenom našeho kraje či exkurze do firem, které spolupracují s
jednotlivými středními školami.
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
2017/2018
Příjmení a jméno
Jadrná Gally Růžena
Pospíšil Roman

Macháčková Ludmila
Novotná Macháčková
Petra
Jansová Blanka

Jansová Blanka
Krčálová Ludmila
Krejčová Jana
Moravcová Hana
Myšáková Jana
Pospíšil Roman
Bodnárová Štěpánka

Název akce
Seminář Hv
Setkání výchovných poradců
Setkání výchovných poradců
Porada ředitelů školy
Studium logopedie
Vyhláška č. 50/1978
Seminář Aj
Seminář Aj
Setkání metodiků prevence
Dopravní výchova
Matematika Hejný
Inkluze v Aj
Netradiční pomůcky v M a Čj
Inkluze v Aj
Právní vědomí vychovatele ŠD
Poruchy ANS
Dopravní výchova
Školení výchovných poradců
Porada ředitelů základních škol
Školení výchovných poradců
Studium logopedie

Školení BOZP

Individuální vzdělávání
Po celý školní rok umožňovalo vedení školy pedagogům podle jejich potřeby účast na celé
řadě dalších vzdělávacích akcí podle aktuální nabídky.
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7. Další aktivity školy
7.1 Vzdělávání pro pedagogickou veřejnost
Vzdělávání pro pedagogickou veřejnost se na naší škole neuskutečnilo.

7.2 Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími
organizacemi
Městská knihovna a studovna
Do městské knihovny je možné vcházet z vedlejší budovy školy. Fond tvoří
naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky,
odborné příručky a časopisy. Celý fond knihovny je zpracován na počítači. Pro
žáky jsou zde k dispozici počítače s internetem. V knihovně se pořádají výstavy
a besedy. Žáci jsou učiteli vedeni k tomu, aby si sami vyhledávali informace a
tím si také učební látku osvojili. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní
zdroj informací.
SVČ Animo
Úzká spolupráce probíhá i s SVČ ANIMO, které každoročně nabízí žákům
rozmanité zájmové útvary, kulturní akce, prázdninové programy pro děti,
kulturní programy, atd.
Pedagogicko-psychologická poradna
Škola také úzce spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí (preventivní programy,
individuální a skupinová diagnostika, integrace žáků, poradenská a terapeutická
činnost atd.)
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7.3 Projekty a zahraniční styky školy
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované
formy projektů jsou ročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a
evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a
podporují spolupráci všech pedagogů.
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva,
reagují také na aktuální dění ve škole, v blízkém okolí a ve společnosti. Některé
projekty jsou třídní, jiné určené žákům 1., nebo 2. stupně, organizujeme i
projekty celoškolní. Při přípravě projektů pedagogové i žáci vzájemně
spolupracují. Některé projekty se v určitém časovém intervalu pravidelně
opakují. Za všechny bychom jmenovali např.: Noc s Andersenem, Skřítkování,
Škola nanečisto, Sportovní den, Sběr papíru…
Projekty pomáhají nejen ke zkvalitňování výuky, ale také podporují budování
zdravých mezilidských vztahů všech zúčastněných. Hmotné výsledky
projektové práce vhodně doplňují pracovní prostředí školy.
Ve dnech 5.3. – 10.3. 2018 se uskutečnil zájezd do Anglie pro žáky 7. – 9.
ročníku.
Zahraniční styky naše škola nemá.

7.4 Výsledky účasti na olympiádách a soutěžích
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují školního kola Pythagoriády. Do
okresního kola postoupil Matěj Novotný ze třídy VII. B, Jiří Adamec ze třídy
IX. B.
Žáci školy se podle svého zájmu účastnili olympiád, soutěží a sportovních akcí.
26.9.2017
5.12.2017
6.11.2017
23.11.2017
7.12.2017
15.12.2017
20.12.2018
16. 1. 2018
19.3.2018

okresní kolo v přespolním běhu v Letohradě
školní futsalová liga 9 v žamberku
okrskový turnaj v malé kopané
okrskový turnaj ve florbale
okrskové kolo v halové kopané v Žamberku
okrskové kolo v malé kopané
okrskový turnaj v malé kopané
okresní finále v halové kopané ve Vysokém Mýtě
matematický klokan, ZŠ Nádražní Žamberk
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5.4.2018
6.4.2018
9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
11.4.2018
2.5.2018
17.5.2018
28. 5. 2018
29.5.2018
6. 6. 2018
12. 6. 2018

školní kolo Pythagoriáda
turnaj ve vybíjené chlapci
turnaj v hokejbale, Letohrad
okresní turnaj v hokejbale, Letohrad
turnaj ve vybíjené děvčata
okresní turnaj v hokejbale, Letohrad
turnaj Mc Donalds cup, Letohrad
krajský turnaj v hokejbale, Chrudim
Pythagoriáda 5. a 7. ročník, ZŠ Komenského, Ústí nad Orlicí
turnaj v přehazované dívek
vybíjená dívek Žamberk
okresní kolo ve vybíjené Ústí nad Orlicí

7.5 Školní družina
Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo
vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak
nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy
z předchozí školní činnosti, učí žáky smysluplné zábavě, pomáhá uspokojovat a
rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad
žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.
Čtyři oddělení školní družiny byly i v tomto školním roce využity na plnou
kapacitu a zapsáno bylo sto dvacet dětí z 1. - 4. ročníku. Provoz družiny začínal
v 6.30 hodin a končil v 16.00 hodin. Rodiče platili v prvním i druhém pololetí za
docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 200 Kč.
Školní družina připravovala a nabízela program:
16.10-20.10.2017
8. 2. 2018
29.1.-1.2. 2018
28.5.-1.6. 2018

Bramboriáda
sběr suchého pečiva
Žijeme olympiádou
Máme rádi zvířata

7.6 Aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost školy
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované
formy projektů jsou ročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a
evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a
podporují spolupráci všech pedagogů.
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Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva,
reagují také na aktuální dění ve škole, v blízkém okolí a ve společnosti. Některé
projekty jsou třídní, jiné určené žákům 1., nebo 2. stupně, organizujeme i
projekty celoškolní. Při přípravě projektů pedagogové i žáci vzájemně
spolupracují. Některé projekty se v určitém časovém intervalu pravidelně
opakují. Za všechny bychom jmenovali např.: Noc s Andersenem, Skřítkování,
Škola nanečisto, Šestka nanečisto, Sportovní den, Sběr papíru…
Projekty pomáhají nejen ke zkvalitňování výuky, ale také podporují budování
zdravých mezilidských vztahů všech zúčastněných. Hmotné výsledky
projektové práce vhodně doplňují pracovní prostředí školy.

7.7 Spolupráce školy a rodičů
Den otevřených dveří
Pro rodiče budoucích prvňáčků byla uspořádána Škola Nanečisto, jejímž cílem
bylo seznámit děti z MŠ s budovou školy, pedagogickým sborem a informovat
rodiče o koncepci výuky a výchovných záměrech školy. Na tuto akci navazovalo
„Skřítkování“, kde se setkali budoucí prvňáčkové a rodiče s budoucími
učitelkami prvních tříd.
Schůzky rodičů
V letošním školním roce 2017/2018 byly uskutečněny:
Plenární schůzky rodičů – 2 x ročně, rodiče byli seznámeni s koncepčními
záměry školy, s nabídkou volnočasových zájmových aktivit a volitelných
předmětů a s aktuálními změnami ve školské legislativě.
Pohovory o prospěchu a chování žáků – 2 x ročně, připomínky rodičů
z těchto setkání byly vedením školy důsledně rozebírány, byly hledány cesty,
jak vyjít rodičům vstříc při řešení jejich problémů.
Schůzka rodičů individuálně integrovaných žáků – rodiče byli seznámeni
s individuálním vzdělávacím plánem jejich dítěte, byly hledány společné cesty,
jak integrovanému žákovi pomoci při překonávání jeho obtíží.
Schůzka rodičů žáků zařazených do podpůrného programu, rodiče byli
seznámeni s principy programu a byla sepsána smlouva mezi smluvními
stranami žák – učitel – rodič o pravidlech spolupráce.
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Schůzka rodičů žáků 1. ročníku – informace o organizaci 2. školního roku
povinné školní docházky jejich dětí.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – organizace školy, seznámení rodičů
s pomůckami a školními potřebami nutnými pro výuku žáků v 1. ročníku –
informace o možnosti zřídit třídu se sníženým počtem žáků.
Schůzka rodičů žáků budoucí 6. třídy – informace o organizaci
adaptačních kurzů – informace o organizaci výuky v novém školním roce.

7.8 Školská rada
V souladu s § 167 Školského zákona je při škole zřízena školská rada.
Zástupci zákonných zástupců žáků jsou ve školské radě pan MUDr. Jaromír
Andr a pan Martin Kačena. Pedagogické pracovníky ve školské radě
zastupovala paní Mgr. Iva Senčuchová a paní Mgr. Lenka Navrátilová. Zástupci
zřizovatele jsou ve školské radě paní Jaroslava Halbrštátová a paní Zděnka
Šebková.
Dne 11. dubna 2018 proběhly volby do školské rady.
Za zástupce pedagogů byly zvoleny Bc. Štěpánka Bodnárová a Mgr. Lenka
Navrátilová, za zákonné zástupce byly zvoleny Bc. Vladimíra Venclová a Mgr.
Lenka Doskočilová. Zástupci zřizovatele jsou Zděnka Šebková a Jaroslava
Halbrštátová. Školská rada měla k činnosti a práci školy ve školním roce
2017/2018 projednání MPP a ŠVP, Výroční zprávu.

7.9 Spolupráce s odborovými organizacemi
Škola nemá vlastní odborovou organizaci
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8. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
8.1 Inspekční činnost
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola.

8.2 Kontrolní činnost
V září 2017 se uskutečnila tematická kontrola, jejímž cílem bylo prověřit
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola
nezjistila žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.
Pracovnice Městského úřadu v Žamberku provedly v červnu 2018
veřejnosprávní kontrolu na místě. V kontrolovaných agendách nebyly zjištěny
vážné nedostatky.

9. Základní údaje o hospodaření školy
9.1 Zpráva o hospodaření za rok 2017
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
I.

Zpráva o hospodaření za rok 2017
Skutečné náklady k
31. 12. 2017 v Kč

Dotace na přímé náklady na vzdělávání + Rozvojové programy
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
v tom: na pedagogické pracovníky
na nepedagogické pracovníky
ONIV + pojistné + FKSP
z toho: ONIV (učebnice, pomůcky, DVPP)
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Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2017
Finanční prostředky
a
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na
vzdělávání + Rozvojové programy
v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:
a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom:
aa) platy
ab) OON3
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
Odvody na FKSP
ONIV4

Poskytnuté k
31.12.2017

Použité k
31.12.2017

1

2

17 534 925,00

17 534 925,00

12 600 568,00
12 481 568,00
119 000,00
4 284 193,00
249 631,00
400 533,00

12 600 568,00
12 481 568,00
119 000,00
4 284 193,00
248 631,00
400 533,00

Rozpis dotací k 31. 12. 2017
Název dotace
Celkem od zřizovatele:
- Od zřizovatele na provoz
Ostatní dotace z USC (projekty)

NIV dotace

2 196 000,00
11 000,00

Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové):
Přímé náklady
Rozvojové programy
Úřad práce
-

17 103 847,00
431 078,00
125 515,00

DOTACE CELKEM

19 867 440,00

Zpracovala: J.Sokolovová

10. Materiálně technické podmínky školy
10.1 Třídy, učebny a další prostory
Prostorové a materiálně – technické
Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou, výukovými programy,
učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou v rámci možností průběžně
obměňovány a doplňovány. V oblasti ICT má škola dobré zázemí. Počítačová
síť je připojena bezdrátově k internetu. Pro další studium a práci žáků i
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pedagogů je k dispozici dobře vybavená městská knihovna se studovnou, která
je propojena s budovou školy.
Areál školy se skládá ze dvou částí, které jsou propojeny spojovací chodbou.
Před budovou je zřízeno atrium s lavičkami, které využívají žáci všech ročníků
zejména o svačinové přestávce k relaxaci. V blízkosti je též parkoviště, sloužící
zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní
družiny.
V novější budově školy, která byla v r. 2009 úspěšně zrekonstruována se
nacházejí kmenové třídy, odborné učebny chemie, fyziky, anglického jazyka,
informatiky, hudební a výtvarné výchovy, přírodopisu. Je zde k dispozici také
malý sál, který lze využít jako provizorní tělocvičnu pro malé děti. Jsou zde
kanceláře vedení školy, výchovného poradce a hospodářky. V suterénu je
instalována cvičná horolezecká stěna. Ve starší budově a „přístavbě“ jsou
umístěny nižší ročníky, školní družina (4 oddělení) a keramická dílna.
V podkroví „přístavby“ byla vybudována cvičná kuchyň.
Pro výuku jsou k dispozici 3 multimediální učebny s interaktivními tabulemi a 2
počítačové učebny. Učitelé mohou využívat tiskárny, kopírky.
Škola nemá své vlastní stravovací zařízení, na obědy docházejí žáci do blízké
školní jídelny (samostatný právní subjekt), která se nachází na náměstí Generála
Knopa. Tato prostorná jídelna slouží především k stravování žáků naší školy,
gymnázia a zaměstnanců obou škol.
Pro sportovní aktivity je využívána tělocvična SOU Zámek, žamberský park a
městský sportovní areál v těsné blízkosti školy. Ten zahrnuje 2 hřiště, asfaltové
a travnaté, která se využívají především k míčovým hrám. V blízkosti hřiště se
nachází též dopravní hřiště.
Hygienické
Školní prostory (včetně školní družiny) jsou pravidelně uklízeny a udržovány
v čistotě. Ve všech patrech obou školních budov je sociální zařízení. Od roku
2008 jsou součástí sociálního zařízení zásobníky s tekutým mýdlem, toaletním
papírem a papírovými utěrkami. Tímto došlo k výraznému zkvalitnění
hygienického zařízení školy.
Pro odpočinek žáků je k dispozici atrium s lavičkami a v odpoledních hodinách
školní družina. Žáci též využívají Klub bez klíče, který byl zřízen mateřským
centrem Pohoda, městský sportovní areál a městskou knihovnu se studovnou.
Servisní služby
Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo
vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak
nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
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rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy
z předchozí školní činnosti, učí žáky smysluplné zábavě, pomáhá uspokojovat a
rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad
žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.
Klub bez klíče
Tento klub při mateřském centru Pohoda je určen žákům 1. i 2. stupně.
Umožňuje jim smysluplně trávit volný čas (např. v době polední přestávky, před
odjezdem autobusu atd.). Žáci si zde mohou číst, pracovat s počítačem, hrát
stolní hry, malovat, povídat si.
Zájmové útvary
Na naší škole mají žáci možnost navštěvovat tyto zájmové útvary: sportovní,
keramický, přírodovědný a gastronomický kroužek, míčové hry. Skladba
kroužků se může měnit podle zájmu dětí a učitelů.

11. Program proti šikanování

Program proti šikanování 2017/2018
Program proti šikanování
příloha minimálního preventivního programu 2017/2018
ZŠ Žamberk, Nádražní 743
Nádražní 743, 564 01 Žamberk
Krizový plán pro řešení šikanování
1) řešení šikany v počátečním stádiu
Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s možnými oběťmi (třídní učitel,
výchovný poradce, školní metodik prevence, u rozhovorů s obětí výběr
pedagoga, kterému dítě důvěřuje), zápis
Při potvrzení podezření na šikanu informovat vedení školy
Nalezení vhodných svědků
Individuální, v případě potřeby konfrontační rozhovory se svědky, nikdy
konfrontační rozhovory agresorů s oběťmi!
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Zajištění ochrany obětí
Informovat zákonné zástupce obětí (zápis do katalogových listů)
Rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi nimi (vždy chráníme zdroj
informací, neprozradíme jej; prozrazujeme co nejméně z toho, co už víme, ale
také co nejméně o tom, co nevíme nebo nemůžeme dokázat)
Všechny výpovědi (agresorů, svědků i obětí) pečlivě zaznamenat; nechat děti
napsat, co se stalo
Informovat zákonné zástupce agresorů (zápis do katalogových listů)
Schůzka vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence,
třídního učitele – návrh řešení (zápis)
Informovat rodiče obětí (případně agresorů) a řešení problému (zápis)
2) řešení šikany v pokročilém stádiu (pokročilý a nestandardní způsob šikany
– např. skupinové násilí vůči oběti, je nutná součinnost se specializovanými
institucemi a s policií)
Bezprostřední záchrana oběti
Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování (vedení školy,
výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé) – zápis
Pokračující pomoc a podpora obětí
Nahlášení Policii ČR
Vlastní vyšetřování (viz. postup řešení šikany v počátečním stádiu)
Při zvlášť složitých případech (šikanuje většina problémového kolektivu, normy
agresorů akceptovány skupinou) spolupráce s odborníky
PPP Ústí nad Orlicí – Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí Tel. 465 521 296, 776 611 695
Orgán sociálně-právní ochrany dětí – MÚ Žamberk
Nádražní 833, 564 01 Žamberk, Tel. 465 670 235
Policie ČR
Husovo nábřeží 314
564 01 Žamberk,
Tel.465 614 333
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AKCE ŠK. ROKU 2017/2018 – PREVENCE
ADAPTAČNÍ KURZ – 6. třídy
Individuální setkávání s žáky v rámci IVýPu (Individuální vzdělávací plán) – celý šk.
rok
Metodik prevence: Mgr. Blanka Jansová

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 byla projednána
a schválena školskou radou dne 9. 1. 2019.

Mgr. Roman Pospíšil
Ředitel školy
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