Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2021 – 2022

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. Dana Vychytilová
Zákonný zástupce žáků : Martina Blahetová
Vladimíra Venclová, DiS.
Zástupce pedagogických pracovníků : Mgr. Jana Krejčová
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 61 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 cizí 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,
sboroven a zázemí pro asistenty pedagoga. 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 proběhlo online setkání. Rada schválila výroční zprávu
o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021.

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 2021/2022 školu navštěvovalo 497 žáků
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Rámcový vzdělávací plán pro 1. a 2. stupeň
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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 2021/2022
Výuku žáků zajišťovalo 30 učitelů včetně vedení školy.
Oblast vzdělávání
Přípravná třída
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Učitelé (včetně vedení školy)
2
15
14
30

Skladba pedagogických pracovníků
Andrová Šárka, Mgr.
Babková Janovská Adéla, Bc.
Balík Martin
Bárnetová Iva
Benešová Dana
Bodnárová Pavlína

učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
pedagogický asistent
pedagogický asistent
pedagogický asistent, vychovatelka
ŠD
vychovatelka ŠD

Bodnárová Štěpánka, Bc
Brožková Venuše
Dolečková Vladimíra, DiS.
Dombajová Beáta, Mgr.
Doskočilová Lenka, Mgr.
Fišerová Alena, Mgr.
Gally Jadrná Růžena, Mgr.
Hamříková Jaroslava
Hanáková Veronika, Mgr.
Hlaváčová Martina, Mgr.
Hlavová Eva, Mgr.
Hoffmannová Ludmila
Holečková Libuše
Holovská Martina, Mgr.
Hrabáčková Jana, Mgr.
Hrabáčková Marika, Bc.
Hrdinová Tereza
Hron Milan, Mgr.
Hubková Kateřina, Ing.
Hulec Lukáš, Mgr.
Jaslovská Michaela
Joštová Erika
Krejčí Jana, Mgr.
Krejčová Jana, Mgr.
Lehká Lenka
Lepinová Blanka
Macháčková Ludmila, RNDr.
Malá Petra
Mikysková Lenka, Mgr.
Moravcová Hana
Myšáková Jana, Mgr.
Navrátilová Lenka, Mgr.
Neugebauerová Nikola, Bc.
Neugebauerová Jana, Mgr.
Olbrichová Jana
Pospíšil Roman, Mgr.
Rejmanová Šárka
Rydvalová Hana
Senčuchová Iva, Mgr.
Schreiberová Jana
Stančíková Leona
Starenková Jana, Mgr.
Strouhalová Pavla, Mgr.

učitelka přípravné třídy
pedagogický asistent
učitelka přípravné třídy
učitelka na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
pedagogický asistent
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
pedagogický asistent
pedagogický asistent
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
pedagogický asistent
logoped
učitel na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitel na 2. stupni
pedagogický asistent
pedagogický asistent
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
vychovatelka ŠD
pedagogický asistent
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 1.stupni
vychovatelka ŠD
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni
pedagogický asistent
učitelka na 2. stupni
pedagogický asistent
ředitel školy, výchovný
učitel na 1. a 2. stupni
pedagogický asistent
pedagogický asistent
učitelka na 1. stupni
pedagogický asistent
pedagogický asistent
učitelka na 1. stupni
speciální pedagog

poradce,

Svobodová Dana, Mgr.
Šebrle Jan, Mgr.
Šebrlová Eva, Mgr.
Šmétka Robert, Mgr.
Venclová Veselá Pavla
Vokálová Ivana, Ing.
Vychytilová Dana, Mgr.
Zářecká Petra
Zolmanová Michaela
Zvárová Andrea

učitelka na 1. stupni
zástupce ředitele, učitel na 1. stupni
učitelka na 1. stupni
metodik prevence, učitel na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
vychovatelka ŠD
pedagogický asistent
pedagogický asistent

Školní družina byla provozována v 5 odděleních, do školní družiny bylo zapsáno
150 žáků. O žáky pečovaly 4 vychovatelky.

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 21. dubna 2022.
Dostavilo se a bylo přijato 62 dětí.
Přijaté žádosti o Zapsáno do 1.tříd
přijetí do
1. tř.
50
41

Žádostí o odklad

Odklad
docházky

9

školní

9

V roce 2022-23 nastoupí 41 prvňáků. Plánujeme tedy 2 první třídy.
Výsledky přijímacího řízení
Přijímací řízení
Ve školním roce 2021/22 ukončilo povinnou školní docházku 72 žáků z
devátých ročníků. Během školního roku probíhají konzultace pro žáky i jejich

rodiče. Jelikož v letošním školním roce epidemiologická situace často
individuální konzultace neumožňovala, komunikace a distribuce informací
obvykle probíhala přes informační systém Bakaláři.
V úvodu školního roku ještě proběhla prezenční společná informační schůzka
pro rodiče. Na této schůzce byli rodiče informování o důležitých termínech
týkající se příjímacího řízení na střední školy. Rodiče byli informování i o
předání důležitých dokumentů, jako jsou přihlášky a zápisové lístky. Úřad práce
dále pořádal individuální sezení pro žáky, kteří jsou ve výběru střední školy
nerozhodní. Podobnou nabídku mohli žáci využít i prostřednictvím společnosti
SCIO, která navíc ještě nabízí tzv. přijímačky nanečisto. Během školního roku
probíhají různé akce, díky kterým se žáci dozví o konkrétních středních školách
bližší informace – Burza škol, Technohrátky. Projekt Technohrátky je skvělou
příležitostí, jak se na danou školu dostat osobně a dozvědět se podrobné
informace o chodu školy, vybavení, nabízených oborech atd. Několik žáků
během měsíců ledna a února se účastnilo dnů otevřených dveří na středních
školách. Vydání veškerých dokumentů žákům proběhlo bez komplikací a
všichni žáci devátých tříd jsou přijati na střední školu. Z pátých tříd se na
gymnázia hlásilo 11 žáků a 8 žáků bylo přijato. V letošním roce bylo v devátých
třídách celkem 53 žáků. Z toho se 33 žáků dostalo na maturitní obor a 20 žáků
na učební obor.
Seznam středních škol s počty přijatých žáků:
Střední škola gastronomická a technická Ž amberk – 7
Gymná zium Ž amberk – 1
Gymná zium Letohrad - 1
SŠ automobilní Ú stí nad Orlicí – 7
SOŠ a SOU Lanškroun – 5
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – 2
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň – 2
VOŠ a SŠ zdravotnická a sociá lní Ú stí nad Orlicí – 1
SŠ prů myslová Letohrad – 9
SŠ uměleckoprů myslová Ú stí nad Orlicí –2
SPŠ chemická Pardubice – 3
SŠ zdravotnická Svitavy – 1
OA Kostelec nad Orlicí – 2
SŠ uměleckoprů myslová Hořice – 1
Česká lesnická akademie Trutnov – 1
Masarykova střední škola Letovice – 1
Vojenská střední škola Moravská Třebová – 1
SŠ obchodu a gastronomie Hradec Krá lové – 1
Střední škola podniká ní Vysoké Mýto – 1
Sportovní gymná zium Pardubice - 1
SPŠ elektrotechniky Dobruška - 1
SŠ – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod - 1

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP
Naplňování cílů ŠVP
Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP v naší škole probíhá průběžně na
pedagogických radách, které jsou každý měsíc a na předmětových komisích
dvakrát ročně.
Hodnocení činnosti žáků probíhá na úrovni třídy. Provádí je učitel. Analyzuje a
vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí,
nakolik jsou naplňovány vzdělávací cíle. Sleduje a zaznamenává individuální
rozvoj žáků, jejich individuální pokroky v učení.
Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně – hodnotíme individuální
výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má
zvláštní význam i pro počáteční sebehodnocení žáka na 1. stupni, které je pak v
plném rozsahu realizováno na 2. stupni.
Sebehodnocení je pro učitele i zpětnou vazbou.
S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme. Z
pohledu celé třídy hodnotíme aktivitu a zájem žáků ústně.

f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání
V tomto roce byly uděleny 4 snížené známky z chování. Hodnocení chování
postihovalo jevy, jako jsou porušení školního řádu, drzé a vulgární chování k
vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka,
zapomínání pomůcek na vyučování aj.
Žáci jsou ale také hodnoceni kladně pochvalami za příkladné chování vůči
dospělými vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci
školy, za vzorný přístup ke školním povinnostem při prezenční i distanční
výuce, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací.
Klasifikace
V 1. pololetí školního roku 2020-2021 prospělo s vyznamenáním 259 žáků,
prospělo 233 žáků a 5 žáků neprospělo.
Druhý stupeň z chování byl ve 1. pololetí udělen 1 žáku.
Třetí stupeň z chování byl ve 1. pololetí udělen 1 žáku.
Jeden žák byl hodnocen slovně.

Statistika hodnocení tříd – 1. pololetí školního roku 2020 – 2021

Ve 2. pololetí školního roku 2020-2021 prospělo s vyznamenáním 250 žáků,
prospělo 221 žáků a 8 žák neprospěl.
Druhý stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 1 žáku.
Třetí stupeň z chování byl ve 2. pololetí udělen 1 žáku.
Jeden žák byl hodnocen slovně.

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění
podpory žáků se SVP, nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy
Na 1. pedagogické radě v úvodu školního roku si pedagogové společně
připomněli důležité školní dokumenty týkající se prevence nežádoucích jevů na
škole – Školní preventivní program a Krizový plán – oba tyto dokumenty byly
na začátku tohoto školního roku zrevidovány a upraveny podle potřeb naší
školy. Učitelům byly dále připomenuty plány týkající se prevence – chystané
přednášky a akce pro tento školní rok.
V měsíci září proběhly tradiční úvodní třídnické hodiny zaměřené především na
stmelení kolektivu a vytvoření bezpečného klimatu ve třídě. Děti společně
vytvořily pravidla chování a umístily je na viditelném místě ve třídě. Třídní
učitelé se zaměřili na prevenci rizikového chování a utužení vzájemných vztahů
mezi žáky zejména prostřednictvím práce v třídnických hodinách. Dále proběhly
během měsíce září pravidelné třídnické schůzky pro rodiče ve všech třídách.
Preventivní programy, besedy a přednášky
V hodinách výchovy k občanství, výchovy ke zdraví a v hodinách informatiky
probíhaly průběžně během školního roku besedy s vyučujícími na

ožehavá témata – kyberšikana, užívání drog a alkoholu, kouření, nebezpečí
internetu a další.
Jak již je na naší škole pravidlem, žáci 6. tříd absolvovali ve druhé půlce září
dvoudenní adaptační pobyty v rekreačním areálu na Severomoravské chatě, kde
proběhly i stmelovací programy ve spolupráci s pracovnicemi ANIMO
Žamberk.
Oproti loňskému školnímu roku (kdy byly veškeré programy zrušeny z důvodu
koronavirové epidemie) již proběhla většina plánovaných programů.
V průběhu školního roku proběhly v některých třídách prvního stupně a na
celém druhém stupni preventivní programy vedené Pedagogickopsychologickou poradnou z Ústní nad Orlicí.
Jednalo se o tyto programy:
2.A, 2.B a 2.C – program Stonožka
6.A, 6.B – program Začátek
7.A, 7.B – program Před tabulí
8.A, 8.B – program Do dna
9.A, 9.B – program Partnerství
V měsíci dubnu se opět po dvouleté pauze konal velice oblíbený
celorepublikový festival filmů o lidských právech Jeden svět na školách, kterého
se naše škola pravidelně účastní. Vybíráme vždy ze dvou projekcí, podle věku
dětí. Zpravidla jsou v každé projekci tři krátké filmy, které jsou zaměřené na
lidská práva a řeší aktuální témata.
Ke stmelení kolektivů pomáhají v průběhu školního roku také exkurze, kurzy a
jiné společné akce třídy.
Metodik prevence pravidelně spolupracoval s výchovným poradcem a sledoval
žáky z problematických rodin, účastnil se v případě potřeby jednání s třídními
učiteli a rodiči, rovněž jednání výchovných komisí. V průběhu školního roku byl
k dispozici pro pohovory s dětmi, které měly potřebu se svěřit a poradit v
různých obtížných situacích. Jednalo se například o pocity úzkostí, problém se
zveřejňováním informací na sociálních sítích.
Zajištění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
V tuto chvíli evidujeme 94 dětí s SVP. Doporučení z PPP a SPC jsou přístupná
všem učitelům na serveru školy. Pokud přijde nové doporučení, tak výchovný
poradce informuje učitele, aby se jednotliví vyučující se zprávou seznámili. V
případě závažnějších poruch výchovný poradce jedná o konkrétním žákovi s
vyučujícím(i).
V případě potřeby výchovný poradce chodí na hospitace do hodin. Tento školní
rok proběhla hospitace v 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B a 7.B. Výchovný poradce
měl taktéž pravidelné konzultační hodiny pro rodiče žáků se SVP, kde je
seznamoval s doporučeními z poradny. Na příští rok plánuje výchovný poradce
zapojit do tohoto procesu třídní učitele. Ti se po prvním vyšetření v PPP

sejdou s rodiči nad doporučeními vydanými PPP pro žáka. Třídní učitelé
seznámí a zajistí souhlas rodičů společně s podpisem doporučení. Na 2.stupni
budou muset totéž zajistit i třídní učitelé a zkonzultovat doporučení s
jednotlivými vyučujícími. Třídní učitelé mají taktéž na starost sledovat datum,
kdy dochází k ukončení platnosti doporučení a měli by uvědomit rodiče, aby se
objednali s dítětem na kontrolní vyšetření.
Našim velkým úkolem do budoucna je zaměřit se více na nadané žáky a více pro
ně diferencovat výuku apod.
Po dlouhém období covidové pandemie jsme zaznamenali zhoršení prospěchu u
některých žáků. Chybí jim nejen znalosti z předchozích let, ale někteří jsou
poznamenaní i psychicky. Tímto vážným problémem se zabývá naše strategie
předcházení školní neúspěšnosti. Cílem je poznat, o které žáky se jedná, jaké
mají problémy.
STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI
Vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb.
S žáky ohroženými školní neúspěšností může pracovat výchovný poradce,
metodik prevence a kterýkoli pedagogický pracovník. Ve spolupráci s třídními
učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zajišťuje žákům s SPU poskytování
doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé sledují prospěch žáků ve
třídě, u neprospívajících zjišťují a vyhodnocují příčinu neúspěchu.
Neúspěchem ve škole mohou být ohroženy:
• Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami
• Žáci, kteří nově nastoupili do školy
• žáci, kteří přestoupili na 2. stupeň ZŠ
• žáci, kteří přešli z jiné ZŠ
• žáci, kteří jsou nemocní a mají dlouhodobou absenci
• žáci, u kterých nastala změna rodinné situace
• žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky
Neúspěch ve škole se může projevit neprospěchem, závadovým chováním –
porušováním školního řádu, záškoláctvím, problematickým postavením v
třídním kolektivu.
Na pedagogické radě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků
ohrožených školním neúspěchem a všichni jsou s ní seznámeni.
V případě zhoršení školního prospěchu jsou informováni rodiče prostřednictvím
vyučujícího či třídním učitelem. Výchovný poradce v případě potřeby spolu s
třídním učitelem a vyučujícím daného předmětu projedná se zákonnými zástupci
na schůzce neprospívajícího žáka jeho studijní výsledky a navrhne možnosti
řešení. Také je nabídnuto neprospívajícímu žákovi a jeho zákonným zástupcům
zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP.
Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí
jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry.
Problémy žáka ve vyučovací hodině
• nerozumí výkladu

• neumí pracovat s učebnicemi a jinými texty
• nestíhá zapisovat podle výkladu
• nedokáže určit, co je podstatné
• neumí se soustředit
• opakovaně je v práci vyrušován spolužáky
Problémy s domácí přípravou
K problémům s domácí přípravou vede nejčastěji:
• slabá vůle (nedokáže se přinutit k domácí přípravě)
• nedostatek návyků pro samostudium (neumí vybrat důležité, učí se zpaměti
bez
pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení)
• neví, kdy se učit, aby učení bylo efektivní
• problémy v komunikaci s vyučujícím
• strach z vyučujícího
• obava sdělit, že něčemu nerozumí
• neznalost pravidel konzultací s vyučujícím problémového předmětu
• nejeví zájem o výuku, v hodině nepracuje, nechce pracovat a rozptyluje svoje
spolužáky, odmítá nabízenou pomoc vyučujících
Ostatní problémy negativně ovlivňující studium
• dlouhodobé zdravotní problémy
• změna bydliště, dojíždění
• problémy v rodině (rozchod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, špatná
ekonomická situace rodiny)
• stres z neprospěchu
• útěky před problémy
• problémy v sociálním prostředí vrstevníků
Formy práce s neúspěšnými žáky
Pro úspěšnost programu jsou podstatné především formy a metody práce
využívané učitelem, ke kterým zejména patří:
• snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti
• úzce spolupracujeme s PPP, SPC a rodiči
• pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
• uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální
tempo a posilujeme motivaci žáků
• nabízíme žákům individuální konzultace
• pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a
Druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a posilují pozitivní
motivaci
• v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka, a tím podporujeme jeho
pozitivní motivaci k učení
• zadáváme pravidelné úkoly vycházející ze stanoveného obsahu učiva – zadání
práce pro domácí přípravu učiva
• užíváme podpůrné aktivity – oznámení písemné práce, stanovení termínu

zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
• používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky,
kalkulačky –dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat
v učivu
• jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka
Problémy se školní docházkou a zvýšená omluvená absence
V této oblasti jsme zaznamenali taktéž zhoršení. Žáci si v době pandemie a
distanční výuky odvykli chodit do školy, brzy ráno vstávat. V letošním roce
jsme museli řešit několik neomluvených absencí a záškoláctví. Taktéž počet
zameškaných omluvených hodin se u některých žáků rapidně zvedl. Důvodem
není pouze špatný návyk z období pandemie, ale taktéž různé psychosomatické
potíže. Nejvíce zameškaných hodin mají žáci 9. ročníků. Žáci, kteří dosáhli
absence nad 100 hodin ve 2.pololetí, si museli zjistit u jednotlivých vyučujících
vyjádření, zda mají dostatek podkladů pro klasifikaci, anebo zda musí nějakou
práci ještě dodat.
Příští rok je v plánu pozvat si k řešení taktéž rodiče, aby se záškoláctví předešlo.
Schůzku zajistí třídní učitel. Pokud by se docházka nezlepšila, bude dál stoupat a
dosáhne 150 hodin, bude k další schůzce přizván výchovný poradce.
Výchovné a případové komise
Tento školní rok se konaly dvě výchovné komise. Komise řešila chování žáka 8.
ročníku a taktéž výchovné problémy žáka 1. ročníku.
Žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy
V tomto školním roce jsme byli určenou školou, která má poskytovat bezplatnou
online jazykovou přípravu žáků cizinců. Během měsíce září se přihlásili 4 žáci
cizinci, kteří navštěvují ZŠ Komenského v Letohradě, dále 2 žáci ze škol
v pardubickém kraji. Vytvořili jsme jednu skupinu, kterou vyučovaly dvě
učitelky školy. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině na jaře 2022 přišel
nečekaný příliv ukrajinských žáků. Museli jsme vytvořit skupiny pro
poskytování bezplatné jazykové přípravy.
Ve škole také ukrajinské žáky doučovali češtinu pedagogové i asistenti
pedagoga. Snahou bylo, aby se žáci co nejdříve adaptovali, začlenili do
kolektivu a mohli se vzdělávat v českém jazyce.

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu
jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo naplánováno na
základě zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Pedagogická rada jako každý
rok na začátku školního roku schválila plán DVPP.
Mnozí učitelé se vzdělávali nejen v nových nástrojích pro nové metody
vyučování on-line, ale využili i nabízené další semináře, které se týkají i běžné
výuky.
V nemalé míře jsme se také věnovali změnám RVP, proto se pedagogové školili
ve změnách
v předmětu informatika.
Pedagogové také využili nabídky on-line seminářů.
Vedení školy se snažilo vyjít vstříc potřebám jednotlivých učitelů v jejich
pedagogickém rozvíjení se a umožnilo co nejvíce možností sebevzdělávání.
Jméno
Gally Jadrná Růžena
Šebrle Jan
Šmétka Robert
Joštová Erika
Joštová Erika
Joštová Erika
Schreiberová Jana
Šmétka Robert
Hamříková Jaroslava

Datum
24. 9. 2021
4. 10. 2021
20. 10. 2021
31. 10. 2021
17. 11. 2021
1. 12. 2021
17. 12. 2021
5. 4. 2022
31. 5. 2022

Akce
Učíme badatelsky
Bakaláři
Setkání metodiků prevence
Výchovné postupy u žáků s SPU
Poruchy chování
Práce s agresivními dětmi
Jak vést obtížný rozhovor
Setkání metodiků prevence
Pohyb, emoce

i) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
V uplynulém školním roce do chodu školy zasáhla opět pandemie Covidu19,
která způsobila, že škola byla část roku uzavřená pro prezenční výuku a učitelé
museli přejít na distanční výuku.
Během roku pak podmínkou účasti žáků na prezenční výuce byly především
negativní výsledky antigenních testů, které museli všichni zaměstnanci a žáci
podstupovat.
Toto všechno narušilo samozřejmě jak běžnou prezenční výuku, tak veškeré
aktivity, kterých se žáci účastní – např. soutěže, exkurze, naplánované sportovní
kurzy apod.
Akce, které proběhly jsou uvedeny v následující tabulce a některé jsou vybrané
ve fotografií viz dále.
Měsíc
Akce
Září
Adaptační pobyt 6.A, B
Cyklistický kurz 8.A, B

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor
Březen

Duben

Květen

Červen

Cyklistický kurz 9.A, B
Návštěva knihovny 1.A, B
Prezentace středních škol v České Třebové
Návštěva muzea
Technické hry PSŠ Letohrad
Úřad práce 9.A, B
Návštěva Infocentra
Pythagoriáda
Prezentace SŠ obchodu a řemesel Žamberk
Projekt sv. Martin 0.A
Testování Úřad práce
Exkurze uměleckého kovářství
Koncert ZUŠ
Předávání dárků CHARITĚ
Vánoční dílny
Prezentace SŠ Moravská Třebová
LVVZ 7. ročník
LVVZ 8. ročník
Dotazníkové šetření
Zimní sportovní den
Turnaj ve florbalu
Knihařská dílna
Záchranná služba
Noc s Andersenem
Škola nanečisto
Muzeum řemesel Letohrad
Exkurze Králíky
Velikonoční dílna
Park na větvi
Exkurze v kuchyni ŠJ
Exkurze v útulku
Sázení květin v MŠ Čtyřlístek
Testování ČŠI
Technické hry Letohrad
Exkurze do polské Osvětimi
Husité
Pasování na čtenáře
Stopovaná
T mobile běh - celodenní projekt
Exkurze HZS
EMA

Pasování na čtenáře

Výroba s reflexními prvky

McDonalds cup

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V červnu byla na naší škole zahájena inspekční činnost. Ředitel školy a vybraní
pedagogové vyplnili před zahájením příslušné on-line dotazníkové formuláře
ČŠI. Inspekční činnost se týkala vzdělávání cizinců na škole. Závěrečná zpráva
nebyla součástí inspekční činnosti.

i) Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření za rok 2021
Skutečné náklady k
31. 12. 2021 v Kč
Dotace na přímé náklady na vzdělávání
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)

37 644 030,00
26 985 003,00

10 659 027,00
127 087,00

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2021
Finanční prostředky
a
Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na
vzdělávání
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

Rozpis dotací k 31. 12. 2021
Název dotace
Celkem od zřizovatele:
- Od zřizovatele na provoz
Ostatní dotace z USC (projekty)
Celkem dotace z MŠMT (neprůtokové):
Přímé náklady
Šablony – Výzkum, vývoj, vzdělávání
DOTACE CELKEM

Zpracovala: J.Sokolovová

NIV dotace

2 228 000,00
3 000,00

37 644 030,00
207 607,00

40 082 637,00

Poskytnuté k
31.12.2021

Použité k
31.12.2021

1

2

37 644 030,00

37 644 030,00

26 985 003,00
26 754 753,00
230 250,00
9 092 115,00
535 095,00
1 031 817,00

26 985 003,00
26 754 753,00
230 250,00
9 092 115,00
535 095,00
1 031 817,00

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.
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).
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
2021/2022 byla zpracována z údajů školní matriky, podkladů
pedagogických rad, plánů práce.
Zpracoval : Mgr. Roman Pospíšil – ředitel školy ………………………
V Žamberku dne 3. 10. 2022
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne 14. 10.
2022.

