Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2020 –
2021

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 :
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 60 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.
Školská rada
Rada má 6 členů (zvoleni zastupitelstvem obce, zákonnými zástupci žáků a
pedagogickými pracovníky školy). Zasedá minimálně 2x ročně a její činnost a
pravomoci vychází ze školského zákona.
V letošním školním roce také školskou radu zasáhla neobvyklá situace. V září se
sešla na svém posledním zasedání. Na tomto zasedání školská rada schválila

výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020 a Organizační řád
školy – školní řád.

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 447 žáků
Počty žáků v ročnících (k 31. 3. 2021)
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Rámcový vzdělávací plán pro 1. a 2. stupeň
Školní vzdělávací program ,, Já vím”
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Výuka žáků se SVP
V současném systému podpůrných opatřeními, kterými se rozumí nezbytné
úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu,
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo
studenta, byli všichni žáci školy s potřebou podpůrných opatření, kteří byli
vyšetřeni školským poradenským zařízení, zařazeni do 1. – 4. stupně
podpůrných opatření, nikdo z žáků nebyl zařazen do vyššího stupně. V průběhu

roku jsme měli 21 žáků, kteří byli vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu.
Asistentky pedagoga, které po letošní školní rok působily ve škole, vypomáhaly
při výuce žáků v 1. až 9. třídě. Výuku žáků s SVP částečně zkomplikovala
pandemická situace a dlouhodobé uzavření škol. V této době všichni žáci s
potřebou podpůrných opatřeních pracovali s větší podporou individuálních
konzultací a podpory ze strany vyučujících, asistentek a také rodiny. Ve vážných
sociálních a rodinných situacích jim byla umožněna pravidelná péče ve škole. V
tomto školním roce jsme také řešili některé výchovné problémy a kázeňské
přestupky. S ohledem na situaci spíše chování žáků ve volném čase, v okolí
svého bydliště a také chování žáků v online prostoru.
Výuka žáků nadaných
Podle znění nového školského zákona máme šest žáků, kteří byli zařazeni mezi
mimořádně nadané nebo mají úpravy ve vzdělávacím plánu s ohledem na
mimořádné nadání. Snažíme se z našeho pohledu nadané žáky podporovat v
oblasti vzdělávání, sportu, hudebního i výtvarného nadání. Na jejich podporu je
využíván především individuální přístup k žákům, diferenciace výuky,
samostatné projekty a další. Bohužel i v této oblasti byla podpora žáků značně
omezena, po dlouhou dobu byla přerušena činnost všech zájmových a
sportovních kroužků, výuka v ZUŠ probíhala také pouze distanční formou.

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Personální zajištění výuky ve školním roce 2020/2021
Výuku žáků zajišťovalo 30 učitelů včetně vedení školy.
Oblast vzdělávání
Přípravná třída
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Učitelé (včetně vedení školy)
1
15
14
30

Skladba pedagogického sboru:
Adamec Radim
Andrová Šárka, Mgr.
Babková Janovská Adéla, Bc.
Bodnárová Pavlína
Bodnárová Štěpánka, Bc
Dobešová Zuzana, Bc.
Dolečková Vladimíra, DiS.
Doskočilová Lenka, Mgr.

učitel na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
vychovatelka ŠD
učitelka přípravné třídy
vychovatelka ŠD
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni

Fišerová Alena, Mgr.
Gally Jadrná Růžena, Mgr.
Hlaváčová Martina, Mgr.
Hlavová Eva, Mgr.
Holovská Martina, Mgr.
Hron Milan, Mgr.
Hubková Kateřina, Ing.
Hulec Lukáš, Mgr.
Kovářová Anna, DiS.
Krejčová Jana, Mgr.
Lehká Lenka
Macháčková Ludmila, RNDr.
Malá Petra
Mikysková Lenka, Mgr.
Moravcová Hana
Myšáková Jana, Mgr.
Navrátilová Lenka, Mgr.
Neugebauerová Jana, Mgr.
Pospíšil Roman, Mgr.
Senčuchová Iva, Mgr.
Starenková Jana, Mgr.
Svobodová Dana, Mgr.
Šebrle Jan, Mgr.
Šmétka Robert, Mgr.
Vokálová Ivana, Ing.
Vychytilová Dana, Mgr.

učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitel na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitel na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
vychovatelka ŠD
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 1.stupni
vychovatelka ŠD
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
ředitel školy, výchovný poradce,
učitel na 1. a 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 1. stupni
zástupce ředitele, učitel na 1. stupni
metodik prevence, učitel na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni

Školní družina byla provozována v 5 odděleních, do školní družiny bylo zapsáno
150 žáků. O žáky pečovaly 4 vychovatelky.
Asistenti pedagoga pracovali u žáků s PO.
Bárnetová Iva
asistentka pedagoga
Benešová Dana, Bc.
asistentka pedagoga
Brožková Venuše
asistentka pedagoga
Hamříková Jaroslava
asistentka pedagoga
Hoffmannová Ludmila
asistentka pedagoga
Holečková Libuše
asistentka pedagoga
Jaslovská Michaela
asistentka pedagoga
Joštová Erika
asistentka pedagoga
Lepinová Blanka
asistentka pedagoga
Olbrichová Jana
asistentka pedagoga
Rejmanová Šárka
asistentka pedagoga
Rydvalová Hana
asistentka pedagoga

Schreiberová Jana
Zvárová Andrea

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

O provoz školy se stará 6 provozních zaměstnanců.
Bodnár Pavel
Dostálková Nikola
Pachlová Alena
Pavlová Jitka
Skalová Blanka
Sokolovová Jana

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
hospodářka školy a ekonomka

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl 12. – 16. dubna 2021.
Dostavilo se a bylo přijato 62 dětí.
Kariérové poradenství
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a přijatých opatření nařízených
vládou byla většina akcí v rámci kariérového poradenství zrušena. Byly zrušeny
i školské výstavy a přehlídky škol a také většina dnů otevřených dveří.
Prohlídky škol probíhaly pouze v online prostředí, čehož někteří žáci 9. třídy
postupně využívali.
Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 61 žáků 9. třídy,
kteří si do prvního kola přijímacího řízení podávali dvě přihlášky na vybrané
školy a příslušné obory. V 1. kole přijímacího řízení s ohledem na
epidemiologickou situaci žáci skládali jednotnou přijímací zkoušku v pozdějším
termínu. Školy zároveň mohly místo ní konat školní přijímací zkoušky nebo
přijímat uchazeče bez vykonání přijímací zkoušky. Všichni žáci byli přijati
v prvním kole přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu na osmiletém gymnáziu si
v letošním školním roce podalo 3 žáci 5. třídy. Všichni žáci byli přijati ke
studiu.

Přijímací řízení na SŠ a SOU na školní rok 2020/2021

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání
Znalosti žáků byly ověřovány průběžně. V rámci školy byl využíván inspekční
systém elektronického testování InspIS SET.
Klasifikace
V 1. pololetí školního roku 2020-2021 prospělo s vyznamenáním 281 žáků,
prospělo 157 žáků a 9 žáků neprospělo.
Druhý stupeň z chování byl ve 1. pololetí udělen 6 žákům.
Třetí stupeň z chování byl ve 1. pololetí udělen 3 žákům.

Jeden žák byl hodnocen slovně.
Statistika hodnocení tříd – 1. pololetí školního roku 2020 – 2021

Ve 2. pololetí školního roku 2020-2021 prospělo s vyznamenáním 263 žáků,
prospělo 187 žáků a 1 žák neprospěl.
Druhý stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 3 žákům.
Třetí stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 2 žákům.
Jeden žák byl hodnocen slovně.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a hodnocení minimálního
preventivního programu za školní rok 2020-2021
Hlavní náplní preventivního působení byla realizace Minimálního preventivního
programu. Primární prevence se plní v rámci vyučovacích hodin, třídními učiteli
v třídnických hodinách (také online) a v rámci průřezových témat etické
výchovy. Tyto hodiny byly převážně zaměřeny na toleranci mezi dětmi,
soudržnost kolektivu a přátelských vztahů ve třídě.
Ve školním roce 2020 – 2021 škola v rámci primární prevence spolupracovala s
PPP Ústí nad Orlicí, OSPOD Žamberk.
Aktivity a preventivní programy ve školním roce 2020/2021
Organizátor škola:
projekty „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ pro všechny ročníky,
preventivní program „Veselé zoubky“ pro 1. ročník.
Mgr. Roman Pospíšil – poskytl odborné vedení při individuální práci se žáky
vykazující známky rizikové chování během distančního vzdělávání.
Městský úřad – slavnostní přivítání prvňáčků, rozloučení s žáky 9. ročníku.
Plánované programy v jednotlivých třídách byly přesunuty na školní rok
2021/2022.
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře a školení, kterých se pracovníci zúčastnili, probíhaly vzhledem k
pandemické situaci většinou on-line formou, byly zaměřeny na různé oblasti:
Školní infomační systém Bakaláři, metodické kurzy pro výuku angličtiny,
formativní hodnocení, ICT, vedení online hodin, výuka informatiky, kariérové
poradenství, studium pro asistenty pedagoga, fyzika, matematika, práce s žáky s
SVP, EVVO a další.
h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost ve škole proběhla on-line formou ve dnech 3. – 5. 5. 2021.
Tématem byly dopady distanční výuky, inspektoři se účastnili video hodiny,
probíhaly konzultace s učiteli a ředitelem školy. Výstupem byla celková zpráva
pro MŠMT a tematická zpráva ČSI. Naše škola byla hodnocena velmi kladně

i) Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření za rok 2020
Skutečné náklady k
31. 12. 2020 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)

33 745 416,00
24 052 352,00

9 693 064,00
158 055,00

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2020
Finanční prostředky

Poskytnuté
31.12.2020

a

1

2

33 745 416,00

33 745 416,00

Poskytnuté NIV1 dotace na přímé
vzdělávání + Rozvojové programy

náklady

na

k Použité
31.12.2020

k

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

24 052 352,00
23 952 352,00
100 000,00
8 129 702,00
479 045,00
1 084 317,00

24 052 352,00
23 952 352,00
100 000,00
8 129 702,00
479 045,00
1 084 317,00

Rozpis dotací k 31. 12. 2020
Název dotace

NIV dotace

Celkem od zřizovatele:
- Od zřizovatele na provoz
Ostatní dotace z USC (projekty)

2 363 000,00
3 000,00

Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové):
Přímé náklady
Zvýšení platů - PED
Podpora výuky plavání
-

33 449 316,00
296 100,00
34 791,00

DOTACE CELKEM

36 146 207,00

Zpracovala: J.Sokolovová

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do projektů financovaných z EU, OP VVV, MŠMT,
spolupracuje s externími organizacemi, s MAS Orlicko, čerpá prostředků z OP
VVV, tzv. Šablony III pro základní školy.
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 2020 -2021 bude čerpat v projektu Šablony III (personální podpora
školní asistent, kariérový poradce, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve
vzdělávání, doučování žáků, projektový den).
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 aktivity nebyly vzhledem k pandemii Covid-19 realizovány. Škola je
pravidelným přispěvatelem do místních listů. Na jejich stránkách informujeme o
námi pořádaných akcích, přinášíme z nich reportáže a texty doplňujeme
fotografiemi. Čtenáři se tak mohou dozvědět o kulturních, sportovních i dalších
vzdělávacích akcích, které škola sama připravuje a zajišťuje, nebo jichž se naši
žáci účastní.
Školní družina
ŠD byla i letos plně obsazena žáky 1. -3. ročníku. Očekávali jsme, že od září
začne obvyklý podzim se spoustou akcí, ale mýlili jsme se. Děti byly ve škole
jen několik týdnů a znovu byl provoz ŠD přerušen. Od 18. listopadu se vrátili do
škol prvňáčci a druháci. Ve ŠD jsme dodržovali skupiny podle ročníků, s
dodržováním některých hygienických opatření. Děti byly vděčné za společně
strávené chvíle ve družině, byly hodné, hravé a tvořivé. Na Vánoce jsme si
vyrobili drobné dárečky a přáníčka, poslechli některé vánoční příběhy, pohádky
a v klidné atmosféře se rozešli na prázdniny, s očekáváním, co nového nám
přinese další rok. Leden a únor proběhl opět ve skupinách. Využívali jsme
sněhové nadílky k hrám a stavbám ve sněhu, bobováním atd.
Nastoupili jsme po Velikonocích 12. 4. a podmínky tak měli ztížené. Věci, hry,
hračky na několika místech, s dodržováním hygienických opatření a rozdělením
do skupin. Zázemí nám poskytly kmenové třídy a my se snažili hodně času trávit
pobytem venku, na školní zahradě, hřišti s pozorováním a poznáváním přírody.
V květnu jsme připravili dárky pro maminky, namalovali jim květináčky,
naaranžovali je zelenými větvičkami a perníčky a k tomu vyrobili pěkná
přáníčka. Děti v těchto skupinách byly velice šikovné a tak se se zájmem často
věnovaly různým výtvarným činnostem.
Den dětí jsme oslavili novými hračkami pro zábavu a na písek.
Děti se tento rok nemohly realizovat v zájmových kroužcích, byly omezeny
pěvecké a sportovní činnosti, proto jsme se snažili vytvářet jim podmínky pro
odpočinek, relaxaci ale i zájmové činnosti ve ŠD.
S návratem třeťáků jsme zaznamenali jisté zklidnění oproti minulému roku,
avšak opět to byla nejhlučnější skupina, která vyžadovala pohybové vybití,

hlavně při míčových hrách venku. I tak panovala radostná nálada ze společně
strávených hodin ve školní družině a s nadějí normálního dalšího školního roku,
s akcemi a zájmovými kroužky.
Další aktivity
Celý školní rok byl poznamenán pandemií Covid-19, plošným uzavíráním škol,
střídáním prezenční, distanční a rotační výuky. Školní akce probíhaly ve velmi
omezeném rozsahu. I tak se podařilo zrealizovat školní výlety, knihovna a
muzeum Žamberk, preventivní programy, zapojení do projektů Ovoce a zelenina
do škol a Mléko do škol, projekt Rodiče vítáni (Škola otevřená
rodičům, rodiče otevření škole), projekt Veselé zoubky pro žáky 1. ročníku,
setkání rodičů předškoláků apod.
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, pestrá nabídka aktivit pro žáky.
Dětská skupina
V průběhu školního roku jsme byli pověřeni Krajským úřadem v Pardubicích
jako škola, která se starala o děti ve věku od 2 do 10 let jejichž zákonní zástupci
jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotních služeb, orgánů ochrany
zdraví, zaměstnanců v sociálních službách, MV a další vybrané složky.
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). Vzhledem k dané situaci byl
plavecký výcvik přerušen.

Adaptační pobyt
V září jsme uspořádali pobyt pro žáky šestých tříd na Severomoravské chatě a
jejím okolí. Žáci se seznamovali se svými novými kamarády, kteří přistoupili ze
škol v okolí. Na této akci se už tradičně podílí SVČ ANIMO s jednodenním
programem.

Cyklistický kurz
K závěru školního roku se nám podařilo uskutečnit tradiční cyklistický kurz pro
žáky osmých ročníků. Akce se nám vydařila. Účastnila se jich veliká skupina
žáků, kteří si celý kurz užili.

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.
Výroční zpráva Základní školy Žamberk, Nádražní 743 za školní rok
2020/2021 byla zpracována z údajů školní matriky, podkladů
pedagogických rad, plánů práce.
Zpracoval : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy ………………………
V Žamberku dne 21. 10. 2021
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne 8. 11.
2021.
Běh na Rozálku

Ukliďme Česko

Cyklistický kurz

Vyhlášení sběru

Jerusalema

Slavnostní předávání vysvědčení

