
Výroční zpráva
o činnosti školy

za školní rok 2018 –
2019



Základní škola
Žamberk,

Nádražní 743

a) Základní údaje o škole, vedení školy, školské radě

Název organizace : Základní škola Žamberk, Nádražní 743  

Sídlo organizace : Nádražní 743, 564 01 Žamberk

Telefon : 465 612 095, 465 614 434, 737 100 228

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 : Ing. Bc. Oldřich Jedlička 

Okres : Ústí nad Orlicí

Vedení školy : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy
 Mgr. Jan Šebrle – zástupce ředitele

Školská rada : 

mailto:zs@zamberk.cz
mailto:zspospisil@seznam.cz
http://www.zsnadrazni-zamberk.cz/


Název : Školská rada při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, okres 
Ústí  
             nad Orlicí

Předseda : Mgr. Lenka Navrátilová

Zákonný zástupce žáků : Veronika Mlkvík Tihonová
       Vladimíra Venclová, DiS.

Zástupce pedagogických pracovníků : Bc. Štěpánka Bodnárová

Zástupce zřizovatele: Jaroslava Halbrštátová
                      Zděnka Šebková

Charakteristika školy

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 je jednou ze 2 základních škol
v Žamberku. Škola má přípravný a 1. – 9. ročník.
Objekt školy je umístěn v lokalitě sídliště.
Školní budova má charakter pavilónové školní budovy. V původní části budovy 
postavené před 59 lety je umístěn nižší stupeň ZŠ a školní družina, kde byla 
provedena rekonstrukce toalet, střechy, výměna oken a zateplení budovy. 
V nové budově, která prošla v roce 2008 – 2009 celkovou rekonstrukcí (oprava 
střechy, výměna oken, zateplení obvodového pláště) jsou umístěny ročníky 
prvního a druhého stupně, odborná učebna pro fyziku, chemii, přírodopis, 
informatiku, hudební výchovu, výtvarnou výchovu a jazyky, kabinety, sklady, 
sociální zařízení, tělocvična. V této budově byla provedena rekonstrukce 
sociálního zařízení, vybodováno bezbariérové WC. Třetí část školy je umístěna 
ve druhém nadzemním podlaží a podkroví budovy Městské knihovny, kde jsou 
umístěny ročníky prvního stupně, přípravná třída a cvičná kuchyň. Tato budova 
byla v rámci dotačního programu vybavena rekuperačním zařízením. 
Součástí školního areálu je i školní zahrada a školní dvůr. 
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově, 
v současné době probíhá postupná výměna školního nábytku a obnova vybavení 
kanceláří a zázemí pro pedagogy.
Pro sportovní aktivity je využívána tělocvična města Žamberk, městský 
sportovní areál v těsné blízkosti školy a žamberský park. Ve škole je instalována
cvičná horolezecká stěna a ve spolupráci s ANIMO se do tělocvičny instalovala 
zrcadlová stěna.

b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem ve školském rejstříku



Obor vzdělávání: 79-01-C Základní škola
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program: Já vím

Výuka cizích jazyků: anglický jazyk od 2. ročníku, další cizí jazyk ruský od 7.  
                                     ročníku

Kapacita školy

Základní škola: 605 žáků
Školní družina: 150 žáků

Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovalo 406 žáků

Počty žáků v ročnících (k 31. 3. 2019)

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
12 47 41 44 47 42 52 59 44 31

Třídy Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 12

1. stupeň 10 221
2. stupeň 9 186
Celkem 20 419

Rámcový vzdělávací plán pro 1. a 2. stupeň

Školní vzdělávací program ,, Já vím”

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

1. stupeň 2. stupeň
Časová dotace

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Český jazyk a
literatura

9
(2)

10
(2)

8
(2)

8
(1)

7 4
4

(1)
5

(1)
5

(1)
Cizí jazyk

- - 3
4

(1)
4

(1)
3 3 3 3

Matematika a její aplikace
4

5
(1)

5
(1)

5
(1)

5
(1)

4
(1)

5
(1)

4
5

(1)
Informační a komunikační 
technologie

- - - - 1 0
1

(1)
1

(1)
1

Člověk a jeho svět
2 2

3
(1)

3 3 -

Dějepis - 2 2 2 2



Člověk a 
společnost

Výchova k 
občanství

1 1 1 1

Člověk a 
příroda

Fyzika 2
(1)

2 2
2

(1)
Chemie 0 - 2 2
Přírodopis 2

(1)
2

3
(1)

2

Zeměpis 2
(1)

2
(1)

1 1

Umění a 
kultura

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná 
výchova

1 1 1 2 2 2 2 1 1

Člověk a 
zdraví

Výchova ke 
zdraví

- - - - - 1 0 0 0

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Člověk a svět práce
1 1 1 1 1 2 1

1
(1)

1
(1)

Volitelné předměty
-

2
(2)

2
(2)

2
(2)

2
(2)

Průřezová témata P P P P P P P P P
Disponibilní časová dotace (14) (24)

Celková povinná časová
dotace

20 22 24 26 26 30 30 31 31
118 122

Výuka žáků se SVP

Od 1. září 2016 došlo ke změnám předpisů o podpoře vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Byl zaveden systém 
podpůrných opatření, kterými se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a 
školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 
jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Také v letošním školním
roce všichni žáci školy s potřebou podpůrných opatření, kteří byli vyšetřeni 
školským poradenským zařízení, byli zařazeni do 1. – 3. stupně podpůrných 
opatření, nikdo z žáků nebyl zařazen do vyššího stupně. Asistenti pedagoga, 
kteří po letošní školní rok působili ve škole, vypomáhali při výuce žáků na obou 
stupních a ve školní družině.
Dále jsme řešili také u jednoho žáka velké výchovné problémy, ve spolupráci 
s PPP, OSPODem a SVP Mimóza Ústí nad Orlicí.
Při řešení problémů jsme spolupracovali zejména s PPP v Ústí nad Orlicí, SVP 
Mimóza Ústí nad Orlicí a SPC Ústí nad Orlicí a také MÚ Žamberk, odborem 
sociálně právní ochrany dětí.

Výuka žáků nadaných



Podle znění nového školského zákona nemáme žádné dítě, které bylo zařazeno 
mezi mimořádně nadané nebo má úpravy ve vzdělávacím plánu s ohledem na 
mimořádné nadání. O nadaných žácích na naší škole můžeme mluvit v 
oblastech: vzdělávání, sportu, hudebního a výtvarného nadání. Všem těmto 
oblastem se věnují převážně ve svém volném čase v rámci kroužků, sportovních 
klubů nebo docházkou do ZUŠ v Žamberku nebo v Letohradě. V oblastech 
sportu i umění dosahují naši žáci úspěchy i na úrovni republikových. Škola jim 
je nápomocná především při doplnění zameškaného učiva z důvodu 
nepřítomnosti ve škole.

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Personální zajištění výuky ve školním roce 2018/2019

Výuku žáků zajišťovalo 28 učitelů.

Oblast vzdělávání Učitelé (včetně vedení školy)
Přípravná třída 1

1. stupeň 12
2. stupeň 15
Celkem 28

Skladba pedagogického sboru:

Andrová Šárka, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 1.A
Belobrad Ivan učitel na 2. stupni
Bodnárová Štěpánka, Bc učitelka přípravné 

třídy
třídní učitelka 0.A

Dolečková Vladimíra, DiS. vychovatelka ŠD Od 1. 4.2019
Doskočilová Lenka, Mgr. učitelka na 2. stupni
Hauptmannová Mirka, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 6.A
Hlaváčová Martina, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 4.B
Holovská Martina, Mgr. učitelka na 2. stupni
Hron Milan, Mgr. učitel na 2. stupni třídní učitel 9.B
Jadrná Gally Růžena, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 4.A
Jansová Blanka, Mgr. učitelka na 2. stupni metodik prevence
Kožnarová Jitka, Ing. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 8.B
Krčálová Ludmila učitelka na 1. stupni třídní učitelka 2.B
Kubíčková Hana vychovatelka ŠD
Kučera Jiří učitel na 2. stupni třídní učitel 8.B
Krejčová Jana, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 7.A
Lehká Lenka vychovatelka ŠD



Macháčková Ludmila, RNDr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 7.B
Macháčková Novotná Petra, 
Mgr.

učitelka na 1. stupni

Mikysková Lenka, Mgr. učitelka na 1.stupni třídní učitelka 5.B
Moravcová Hana vychovatelka ŠD vedoucí 

vychovatelka
Myšáková Jana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 5.A
Navrátilová Lenka, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 8.A
Neugebauerová Jana, Mgr. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 7.C
Pospíšil Roman, Mgr. učitel na 1. a 2. 

stupni
ředitel školy, 
výchovný poradce

Řehák Jan učitel na 2. stupni
Senčuchová Iva, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 3.A
Starenková Jana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 2.A
Svobodová Dana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 1.B
Šebrle Jan, Mgr. učitel na 1. stupni zástupce ředitele
Šmétka Robert, Mgr. učitel na 2. stupni třídní učitel 9.A
Vokálová Ivana, Ing. učitelka na 2. stupni třídní učitelka 6.B
Vychytilová Dana, Mgr. učitelka na 1. stupni třídní učitelka 3.B
Zářecká Petra, Bc. vychovatelka ŠD do 31. 3. 2019 

Školní družina byla provozována ve 4 odděleních, do školní družiny bylo 
zapsáno 120 žáků.

O žáky pečovaly 4 vychovatelky.

Asistenti pedagoga pracovali u žáků s PO.

Dobešová Zuzana, Bc. asistentka pedagoga
Dolečková Vladimíra, DiS. asistentka pedagoga od
Hamříková Jaroslava asistentka pedagoga
Hoffmannová Ludmila asistentka pedagoga
Jaslovská Michaela asistentka pedagoga
Jiroušek Petr asistent pedagoga
Macháčková Marie, Mgr. asistentka pedagoga
Malá Petra, Bc. asistentka pedagoga
Rýdvalová Hana asistentka pedagoga
Schreiberová Jana asistentka pedagoga
Zářecká Petra, DiS. asistentka pedagoga do

O provoz školy se stará 6 provozních zaměstnanců.

Bodnár Pavel školník
Dostálková Nikola uklízečka



Lakyová Iva uklízečka
Pachlová Alena uklízečka
Skalová Blanka uklízečka
Sokolovová Jana hospodářka školy a ekonomka

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy

Zápis dětí do první třídy proběhl 4. dubna 2019.
Dostavilo se a bylo přijato 61 dětí. Z toho bylo podáno 6 žádostí o odklad.
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 budoucí prvňáčky, 
který byl ze strany rodičů budoucích prvňáčků hodnocen velmi kladně, a 
návštěva dětí z MŠ Helvíkovice, MŠ Dlouhoňovice, MŠ Sluníčko a MŠ 
Čtyřlístek. Hosté se seznámili s budovou školy, v jednotlivých třídách byly 
připraveny akce, kterých se děti z MŠ aktivně zúčastňovaly.
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 „Škola hrou“

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 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk a VOŠ a SŠ technické 
Česká Třebová. 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. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s firmou Bühler Žamberk, zrealizovali jsme 
besedu se zástupci PSŠ Letohrad.
S žáky 9. třídy jsme navštívili Informační a poradenské středisko při Úřadu 
práce v Ústí nad Orlicí a společně si pak ještě prohlédli OA v Kostelci nad 
Orlicí. Většina žáků využila při volbě své budoucí školy možnosti navštívit 
přehlídky školy a školské výstavy, dny otevřených dveří středních škol nejenom 
našeho kraje či exkurze do firem, které spolupracují s jednotlivými středními 
školami.



Výsledky přijímacího řízení

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 31 žáků 9. třídy, 
jeden žák 8. třídy, kteří si do prvního kola přijímacího řízeni podávali dvě 
přihlášky na vybrané školy a příslušné obory. 
V 1. kole přijímacího řízení čekala na žáky jednotná přijímací zkouška povinně 
konaná v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci přijati v
1. kole přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu na osmiletém gymnáziu si v 
letošním školním roce podalo 10 žáků 5. třídy, všichni byli ke studiu na 
gymnáziu přijati.

Přijímací řízení na SŠ a SOU na školní rok 2019/2020

9. třída škola obor
2 Obchodní akademie OA a SOŠ cestovního ruchu

Choceň
63-41-M02

1 Kosmetické služby VOŠ zdravotnická Praha 69-41-L01
1 Užitá fotografie a media SŠ uměleckoprůmyslová

Ústí nad Orlicí
82-41-M02

1 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika

SŠ SIONHIGH
School Hradec Králové

75-31-M01

1 Zdravotnické lyceum VOŠ zdravotnická Hradec
Králové

78-42-M04

2 Knihař SOŠ Lanškroun 34-57-H01
Masér sportovní SZŠ Svitavy 69-41-L02

2 Stavebnictví SPŠ Letohrad 36-47-M01
2 Instalatér Střední škola obchodu,

řemesel a služeb Žamberk
36-52-H01

1 Lesnictví Česká lesnická akademie
Trutnov

41-46-M01

2 Ekonomické lyceum Obchodní akademie
Kostelec nad Orlicí

78-42-M02

1 Cukrář OA a SOŠ cestovního ruchu
Choceň

29-54-H01

1 Kadeřník SPŠ chemická Pardubice 69-51-H01
1 Agropodnikání SŠ zemědělská s veterinární

Lanškroun
41-41-M01

1 Strojírenství VOŠ a SPŠ Rychnov nad
Kněžnou

23-41-M01

1 Ekonomika a podnikání DELTA-SŠ informatiky a
ekonomie

Hradec Králové

78-42-M02

1 Autotronik SOŠ a SOU Hradec Králové 39-41-L01
1 Grafický design Soukromá střední umělecká

škola grafická a Vyšší
82-41-M05



odborná škola Jihlava
2 Informační technologie SPŠ elektrotechniky a

informačních technologií
Dobruška

18-20-M01

2 Slaboproud SPŠ Letohrad 26-51-H01
1 Letecký mechanik SŠ letecká a výpočetní

techniky Odolena Voda
23-45-L02

1 Gymnázium Gymnazium Žamberk 79-41-K41
1 Ekonomika a podnikání EDUCA Pardubice 63-41-M01
1 Strojní mechanik SOU opravárenské Králíky 23-51-H01

8. třída
Instalatér Střední škola obchodu,

řemesel a služeb Žamberk
36-52-H01

5. třída
6x Gymnazium Žamberk 79-41-K81

4x Letohradské soukromé
gymnazium Letohrad

79-41-K81

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 
vzdělávání

Klasifikace

Ve 2. pololetí školního roku 2018-19 prospělo s vyznamenáním 228 žáků, 
prospělo 179 žáků.

Druhý stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 2 žákům.
Třetí stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 2 žákům.
Počet neomluvených hodin: 66 ve 2. pololetí.
Žádný z žáků nebyl hodnocen slovně.

Statistika hodnocení tříd – 2. pololetí školního roku 2018/19

ročník počet
žáků

prospělo s
vyznamenáním

prospělo neprospělo průměrný
prospěch

třídy

průměrný
počet

omluvených
hodin na

žáka
1. 47 46 1 0 1,07 36,52
2. 41 35 6 0 1,13 25,51
3. 44 31 13 0 1,33 31,01
4. 47 29 18 0 1,44 45,49



5. 42 27 15 0 1,46 42,26
6. 52 12 40 0 1,72 59,32
7. 60 23 37 0 1,74 50,82
8. 44 15 29 0 1,84 61,11
9. 31 10 21 0 1,76 104,55

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program a školní preventivní strategii včetně hodnocení 
zpracovává výchovný poradce Mgr. Roman Pospíšil a metodik prevence Mgr. 
Blanka Jansová. Problémy v chování žáků byly řešeny ve spolupráci s třídními 
učiteli, vedením školy i rodiči. Ředitelské důtky byly uděleny zejména za 
porušení pravidel školy, neplnění školních povinností, nevhodné chování při 
vyučování, snížený stupeň z chování za porušování školního řádu, podvody, 
nepřipravenost na vyučování. Pochvaly ředitele školy za pomoc při akcích 
školy.

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2018-2019

Ve školním roce 2018/2019 byl i nadále Preventivní program školy (dále jen 
PPŠ) zaměřen především na předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových 
projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního 
chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací 
osobnosti. A dále pak motivace k opuštění rizikového chování a ochrana před 
dopady rizikového chování, pokud již nastalo. Součástí PPŠ byl Školní program 
proti šikanování. Do PPŠ byli zapojeni všichni žáci školy na I. i II. stupni, 
pedagogové i rodiče.
Preventivní výchova byla vhodnou formou začleněna do jednotlivých předmětů 
na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, výchovy ke 
zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, chemie, informatiky, tělesné výchovy 
a dalších).
Většina akcí plánovaná pro školní rok 2018/2019 byla úspěšně realizována. 
Všichni žáci se aktivně zapojili do sportovního projektu Sazka olympijský 
víceboj, dále pak do projektů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ a žáci 1. stupně 
do projektu „Zdravé zuby,,. V průběhu školního roku jsme ve spolupráci s PPP 
Ústí nad Orlicí naplánovali a realizovali programy všeobecné primární 
prevence:
- v 1. třídě „Začátek“ – program všeobecné primární prevence (vzájemné 
vztahy)
- ve 2. třídě ,,Stonožka,, - specifika třídního kolektivu (vzájemné vztahy) 
- ve 3. třídě ,,Stonožka,, - specifika třídního kolektivu (vzájemné vztahy) 
- ve 4. třídě ,,Stonožka,, - specifika třídního kolektivu (vzájemné vztahy)
- v 5. třídě ,,Bolí, nebolí,, - specifika třídního kolektivu (vzájemné vztahy)  
- v 6. třídě „Krok za krokem“- specifika třídního kolektivu (vzájemné vztahy)  



- v 7. třídě „Před tabulí za tabulí“ – specifika třídního kolektivu (vzájemné 
vztahy)  
- v 8. třídě „Do dna“ – prevence návykových látek
- v 9. třídě „Do dna“ – prevence návykových látek
- v 9. třídě „Romeo a Julie“ – prevence AIDS
Zorganizovali jsme několik tematicky zaměřených exkurzí a plavecký výcvik. 
Žáci 1. – 5. třídy absolvovali dopravní výchovu spojenou s návštěvou 
dopravního hřiště a besedou se členem Policie Žamberk. Dostatečně také 
využívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala škola, dále 
nepovinné předměty a kroužky zřízené při škole.
V rámci dalšího vzdělávání většina pedagogů absolvovala celou řadu seminářů a
přednášek. Např. seminář výchovných poradců a školních metodiků prevence 
zaměřený na aktuality z oblasti školské primární prevence, aktuální změny při 
poskytování PO, jednání s agresorem ve školním prostředí. 
Při realizaci PPŠ měla své nezastupitelné místo i spolupráce s rodiči. Zapojili 
jsme se do projektu „Rodiče vítáni“, rodiče jsou informováni o dění ve škole 
zejména prostřednictvím elektronických žákovských knížek, webových stránek 
školy, pravidelnými informačními dopisy a samozřejmě při třídních schůzkách 
nebo osobních jednáních. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči při konání a 
organizaci mimoškolních aktivit.
Cíle vytyčené PPŠ se během školního roku 2018/2019 podařilo splnit. Žáci 
získali další nové znalosti i dovednosti v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. Tyto tendence chceme i nadále posilovat a upevňovat. 
Stejně tak chceme pokračovat ve spolupráci školy s rodiči, širší veřejností, 
organizacemi jako PPP Ústí nad Orlicí, Policie ČR, Městská policie Žamberk, a 
dalšími. V příštím školním roce se chceme při realizaci PPŠ i nadále řídit 
Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a 
Krajským plánem primární prevence rizikového chování Pardubického kraje. 
Chtěli bychom ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí pokračovat v dlouhodobém 
programu všeobecné primární prevence. A také pokračovat ve vzdělávání 
pedagogů se zaměřením na prevenci rizikového chování, na projevy rizikového 
chování a způsobu, jak na toto chování reagovat.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře a školení, kterých se pracovníci zúčastnili, byly zaměřeny na různé 
oblasti.

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí

V tomto školním roce ČŠI nekonala inspekční činnost.

i) Základní údaje o hospodaření školy



Zpráva o hospodaření za rok 2018

Skutečné náklady k
31. 12. 2018 v Kč

Dotace na přímé náklady na vzdělávání + Rozvojové programy 20 865 257,00
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 15 045 341,00 
           v tom: na pedagogické pracovníky
                     na nepedagogické pracovníky
           ONIV + pojistné + FKSP 5  819 916,00
           z toho: ONIV (učebnice, pomůcky, DVPP) 105 064,50
                     

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2018

Finanční prostředky Poskytnuté k
31.12.2018

Použité k
31.12.2018

a 1 2

Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na 
vzdělávání + Rozvojové programy

20 865 257,00 20 865 257,00

v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:
a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: 15 045 341,00 15 045 341,00
           aa) platy 14 905 341,00 14 905 341,00

    ab) OON3 140 000,00 140 000,00
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 5 073 346,00 5 073 346,00

    Odvody na FKSP 299 437,00 299 437,00
    ONIV4 447 133,00 447 133,00

Rozpis dotací k 31. 12. 2018

Název dotace NIV dotace 

Celkem od zřizovatele:
        -     Od zřizovatele na provoz  2 394 000,00

- Ostatní dotace z USC (projekty) 11 000,00

 Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové):
- Přímé náklady 20 865 257,00
- 0
- 0
-

DOTACE CELKEM 23 270 257,00

Zpracovala: J.Sokolovová

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola je zapojena do projektů financovaných z EU, OP VVV, MŠMT, IROP, 
spolupracuje s externími organizacemi, s MAS Orlicko. Pokračuje v čerpání 



prostředků z OP VVV, tzv. šablony pro základní školy, z IROP realizujeme 
rekonstrukci učeben pro výuku cizích jazyků a zajištění bezbariérovosti.

k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení

Pedagogičtí pracovníci využívají zejména programy zaměřené na rozvíjení 
gramotností, prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchovu, 
anglický jazyk a další.

l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů

V letech 2019 -2020 bude čerpat v projektu Šablony II (personální podpora 
školní asistent, kariérový poradce, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve 
vzdělávání, doučování žáků, projektový den).

PROJEKT IROP 

Během hlavních prázdnin v červenci a srpnu 2019 byl ve škole realizován 
projekt s názvem Modernizace odborné učebny cizích jazyků a bezbariérovost - 
část I. Základní škola Žamberk, Nádražní 743. Bezbariérový přístup od vchodu 
do školy k učebnám prvního patra a kabinetům, který je rovněž předmětem 
projektu, bude zajištěn schodolezem a vybudováním bezbariérového WC v 1. 
NP. 
Cílem projektu je nejen vyšší kvalita a atraktivita výuky odborných předmětů, 
ale i pozitivní vliv na nediskriminaci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami - zejména žáků s tělesných postižením, neboť nedílnou součástí 
projektu je bezbariérovost. 
Projekt mohl být realizován díky předfinancování z prostředků města Žamberk. 
Na realizaci projektu se podílelo několik firem

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání

Odborová organizace na škole nepracuje.

Spolupráce se zřizovatelem školy je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel 
podporuje školu finančně a zabezpečuje materiálně technické podmínky pro 
chod školy.



Spolupráce s dalšími organizacemi a podniky

Škola spolupracuje s řadou místních organizací, např. HZS, Policie ČR, Městská
policie, RZS, ZUŠ Žamberk, Městskou knihovnou, SVČ Animo Žamberk a 
další.

n) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Kulturní a jiné aktivity

7.9.2018 Dopravní výchova 4.B◾
17.9.2018 Adaptační kurz 6.A◾
19.9.2018 Adaptační kurz 6.B◾
21.9.2018 Závody vlaštovek v ŠD◾
24.9. 2018 Výtvarný Žamberk 4.B◾
26.9.2018 Přespolní běh Letohrad◾
5.10.2018 Dopravní soutěž – městské kolo 4.B◾
8.10.2018 Pravěk 4.B◾
9.10.2018 Žampach 6.A, 6.B◾
10.10.2018 Podzimní pobyt v přírodě 4.A,B◾
26.10.2018 100.let republiky 4.B◾
31.10.2018 Halloween◾
31.10.2018 Halloween◾
6.11.2018 Exkurze u hasičů◾
6.11.2018 Hasiči 1.A◾
7.11.2018 Fotbal 8.-9.tř.◾
12.11.2018 Fotbal 6.-7.tř.◾
13.11.2018 Floorbal – turnaj Čeps – 1.stupeň◾
20.11.2018 fotky 1.B (různé)◾
21.11.2018 Floorball 8.-9.tř.◾
28.11.2018 Floorball 6.-7.tř.◾
4.12.2018 Program Paleta v 1.A◾
5.12.2018 Mikulášská nadílka◾
5.12.2019 Mikuláš v 1.A◾
12.12.2018 Exkurze u Policie 1.A◾
12.12.2018 Futsal 6.-7.tř.◾
19.12.2018 Skipi centrum 4.A◾
19.12.2018 Vánoční dílna 4.B◾
20.12.2018 Skipi 4.B◾
21.12.2018 Vánoční besídka 4.A◾
7.-11.1.2019 Lyžařský výcvik 7.tříd◾
17.1.2019 Záchranná služba 1.A◾
21. a 23.1.2019 Bruslení 2.stupeň◾



29.1.2019 Program Začátek (PPP) 1.A◾
13. a 20.2.2019 Bruslení 4.tř.◾
13.2.2019 Zdravé zoubky 1.A◾
14.2.2019 Floorbal 3.-5.tř. okrsek◾
19.2.2019 Zimní sportovní den – Brusle◾
19.2.2019 Zimní sportovní den – Lyže◾
20.2.2019 Bruslení 4.třídy◾
21.2.2019 Floorbal 3.-5.tř. okresní kolo◾
29.3.2019 Noc s Andersenem◾
2.4.2019 Author-Schoolmania◾
5.4.2019 Projektový den v družině◾
10.4.2019 Zdravověda 3,-5.třídy◾
11.4.2019 Zápis do 1. tříd◾
17.4.2019 Turnaj vybíjená dívky 4.-5.tř.◾
24.4.2019 Turnaj vybíjená 4.-5.tř.◾
25.4.2019 Den Země◾
3.5.2019 Divadlo – poklad kapitána Baltazara 4.B a 5.AB◾
3.5.2019 Divadlo Poklad kapitána Baltazara◾
13.5.2019 Turnaj Hokejbal – 4.-5. a 8.-9. třída◾
17.5.2019 Exkurze u Hasičů 9.třídy◾
23.5.2019 Prohlídka varhan 6.A, 6.B◾
29.5.2019 Skřítkování◾
30.5.2019 Dětský den 6.B◾
3.6.2019 Botanická vycházka 4.A◾
4.-6.6.2019 Run and Help◾
6.6.2019 Dopravní výchova◾
10.6.2019 Tenis během TV◾
11.6.2019 Rafty na Pastvinách 9.tř.◾
11.6.2019 Sportovní den 1.stupně◾
12.6.2019 Westernové městečko Šiklův mlýn 4.AB◾
17.-21.6.2019 Cyklistický kurz 8. tř. Zdobnice◾
18.6.2019 Plavecká štafeta 1.st.◾
19.6.2019 Cyklovýlet 4.B◾
21.6.2019 Nevaž se, odvaž se◾
24.6.2019 Reflexní kšiltovky 3.-5.ročník◾
24.6.2019 Vyhlášení výsledků sběru papíru◾
26.6.2019 Průkaz cyklisty 4.B◾
26.6.2019 Tenis, floorball 4.B◾

Plavecký výcvik – 1. stupeň

Plavání - jedna z oblíbených sportovních aktivit dětí. Po zkušenostech minulých 
let opět na začátku školního roku. Jezdili jsme do Rychnova nad Kněžnou v 
úterý (4. ročník) a ve čtvrtek (2. a 3. ročník). Každý rok přibývají na bazénu 



nové pomůcky a výuka je pestřejší. Děti jsou velmi spokojené a po prázdninách 
je to pro ně příjemný start do nového školního roku. 

Adaptační pobyt

Lyžařský výcvik

V letošním školním roce jsme měli v plánu uskutečnit lyžařský výcvik pro 7. 
třídu. Počasí sice bylo „jako na houpačce“, ale přesto se nám podařilo uspořádat 
výcvik. O výcvik byl mezi žáky poměrně velký zájem, žáci měli možnost si 
zvolit mezi výcvikem na lyžích nebo na snowboardech. Všichni žáci s menšími 
či většími obtížemi výcvik zvládli.

Cyklistický kurz

http://www.zs.zamberk.cz/wp-content/gallery/17-9-2018-adaptacni-kurz-6-a/IMG_20180918_134240.jpg
http://www.zs.zamberk.cz/wp-content/gallery/7-11-1-2019-lyzarsky-vycvik-7-trid/IMG_4455.JPG
http://www.zs.zamberk.cz/wp-content/gallery/17-21-6-2019-cyklisticky-kurz-8-tr-zdobnice/IMG_20190621_112438.jpg


Turistický kurz
V Chorvatsku pro žáky 9. tříd.

Letní pobyt

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Na škole se výuka jednotlivých témat ochrany člověka za běžných rizik a 
mimořádných událostí zařazuje do předmětů, které jsou jim blízké svým 
obsahem. Na prvním stupni jsou to především prvouka, ČaS, na 2. stupni 
přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, tělesná výchova, 
chemie a fyzika. Mezi témata patří i cíl, který je věnován speciálně problematice
ochrany zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 
událostech. Praktická cvičení se zaměřovala především na poskytování první 
pomoci, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích,
přežití v přírodě, orientace a mnoho dalších.

Enviromentální výchova

Recyklohraní

Již dlouhou dobu je škola zapojena do programu Recyklohraní, ve kterém žáci 
řeší zadané úkoly s různou tématikou, zaměřené na pochopení důležitosti třídění 
a recyklace odpadů.
Dlouhodobě je škola zapojena také do hnutí M.R.K.E.V.

Den Země

Oslavy dne Země proběhly v pátek 19. dubna 2019. Zahájeny byly již 
dopoledne, kdy žáci školy besedovali ve třídách. Den Země pokračoval 
odpoledne tradičním úklidem v areálu školy a na dalších místech.



Školní družina

Školní družina byla plně obsazena, zejména žáky prvního, druhého a třetího 
ročníku. Vytvářela podmínky pro odpočinek, relaxaci a zájmové činnosti.
Počet chlapců a dívek byl v tomto školním roce vyvážený. Chlapci měli v oblibě
pohybové a míčové hry, děvčata se ráda věnovala výtvarným činnostem, 
pracovala v kroužku výtvarného čarování, který se společně se školní družinou 
podílel na výzdobě školy. Děti dále vyhledávaly sportovní aktivity, pobyt na 
hřišti a školní zahradě, fitcentru, na chodbě i v relaxačním koutku.
Do školní družiny denně docházeli asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracovali 
s vychovatelkami, byli k dispozici žákům dle individuální situace a doporučení 
PPP. Rádi zde upevňujeme lidové tradice, jako jsou Mikuláš, Vánoce, 
Velikonoce apod. Školní družina se dále zapojuje do akcí pořádaných školou.

Další rozvoj školy vychází z dlouhodobé koncepce a plánu práce

Mezi klady v práci školy se řadí klima, pracovní kolektiv, spolupráce se 
zřizovatelem, materiální zázemí. Dlouhodobým problémem pak je nízká 
motivace k lepším studijním výsledkům. Problémem se stává nedostatek 
kvalifikovaných pedagogů na trhu práce.

Výroční zpráva Základní školy Žamberk, Nádražní 743 za školní rok 
2018/2019 byla zpracována z údajů školní matriky, podkladů 
pedagogických rad, plánů práce, velké poděkování patří učitelům za jejich 
příspěvky.

Zpracoval : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy ………………………

V Žamberku dne 21. 10. 2019 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne 2019.
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