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1 Základní údaje o škole 

Název školy a sídlo:  Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Dr. E. Beneše 1,  

787 01 Šumperk 

IČO: 00852295 

Adresa pro dálkový přístup:  

Telefon:  

 583 213 012 (ředitel), 583 213 011 (škola), 583 212 719 (školní jídelna) 

e-mail: škola@1zsspk.cz 

 tichy@1zsspk.cz 

www stránky školy:   www.1zsspk.cz 
datová schránka:   dz9rfx 

 

1.1 Údaje o vedení školy 
 

Ředitel školy:        PaedDr. Milan Tichý 

Zástupce ředitele:  Mgr. Marcela Macečková 

Zástupce ředitele:  Mgr. Hana Hrubá 

 

1.2 Údaje o školské radě 
 

 Předseda: Mgr. Jitka Krobotová, (zástupkyně pedagogů) 

Členové: 

Ing. Luboš Cekr, (jmenován zřizovatelem) 

MgA. Kamil Navrátil, (jmenován zřizovatelem) 

Zdenka O´Reilly, DIS (zástupkyně rodičů) 

MUDr. Michaela Potěšilová, (zástupkyně rodičů) 

Mgr. Luděk Rýznar, (zástupce pedagogů) 

 

Funkční období členů rady stanovuje zákon na tři roky. Školská rada dává zřizovateli, 

pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům možnost podílet se na správě a rozvoji 

školy v rozsahu kompetencí, které stanoví § 168 školského zákona. 

Školská rada: 

a) se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich 

uskutečňování, 

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c)  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních 

školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

 

1.3 Vize školy 
 

„Vizí školy je vychovávat člověka, jenž bude znát své vlastnosti a schopnosti, dovednosti 
a postoje a dokáže je se zdravým sebevědomím využít v praxi. Základní vzdělání je založené na 
tradici výuky, zvláštní pozornost věnujeme integrovaným dětem ve třídách, sportovních třídách 

mailto:škola@1zsspk.cz
mailto:tichy@1zsspk.cz
http://www.1zsspk.cz/
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se zaměřením na lední hokej a podporujeme rozvoj nadaných žáků. Cílem školy je v prostředí 
přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství: 

 

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednosti při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 připravit žáky na další vzdělávání a celoživotní učení 

 vybavit je znalostí cizího jazyka (cizích jazyků) 

 vybavit žáky schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační 

technologie.“ 

 vybavit je dovedností umět vyhledávat a zpracovat informace potřebné pro život 

 umožnit jim realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti a rozvíjet svůj talent a 

nadání.“ 

 

Vize školy vychází z tradičních a praxí osvědčených způsobů práce v předchozích 

letech a reaguje na nejnovější požadavky moderního vzdělávání. 

 

1.4 Charakteristika školy 
 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, je plně organizovaná základní škola s devíti 

postupnými ročníky. Škola je umístěna v centru Šumperka ve staré zástavbě. Historie školy 

začíná rokem 1889, kdy byla otevřena na Žerotínově ulici nová budova. Původně v ní byla dívčí 

německá obecná a měšťanská škola, od podzimu 1946 česká chlapecká škola poskytující 

základní vzdělání, od roku a1953 do roku 1961 osmiletá střední škola, od roku 1961 do roku 

1982 základní devítiletá škola a od roku 1982 základní škola poskytující základní vzdělávání 

podle platných osnov. 

Od 4. 9. 1978 se začalo vyučovat v nových prostorách školní přístavby na dnešní ulici Dr. E. 

Beneše. Dokončena byla i hospodářská budova s jídelnou, dvěma tělocvičnami a školní 

družinou. 

Ve škole se vyučovalo klasickým způsoben, ale postupně byly zřízeny třídy pro děti 

s poruchami učení (dnes je trendem individuální integrace do běžné třídy). Tradici získaly také 

sportovní třídy, nejprve zaměřená na sportovní gymnastiku, atletiku, pak na basketbal a 

současnosti máme třídy hokejové. 

 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých 

předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je 
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k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice a pomůcky jsou průběžně doplňovány o 

aktuální tituly. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek. 

Školu tvoří komplex tří budov navzájem propojených chodbami. 

Budova pro 1. stupeň se nachází v novější přístavbě z roku 1978. Má celkem 15 tříd a sídlí zde 

také vedení školy. 5 tříd této budovy je multimediálně vybaveno – jsou zde nainstalovány 

interaktivní tabule, dataprojektory a počítače s přístupem k internetu. Žáci využívají odborné 

multimediální učebnu „Přírodovědy“ a „Vlastivěd“, které byly vybudovány v rámci projektu 

ROP Střední Morava. 

Budova Žerotínova (pro 2. stupeň) je stará budova z roku 1889, několikrát adaptovaná. Nachází 

se zde 14 tříd a odborné učebny pro Fyziku, Přírodopis, Chemii, Zeměpis (všechny vybaveny 

multimediálně), Anglický jazyk, dále školní dílna, cvičná kuchyňka, malá tělocvična a nová 

učebna ICT vybavena 30 žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí. Odborné učebny jsou 

vybaveny pomůckami do chemie, fyziky, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu 

z projektu ROP Střední Morava. 

Třetí budova je tzv. hospodářská (také z roku 1978). Tvoří ji velká tělocvična, nově vybudovaná 

učebna „Vlastivědy“ a přízemí této budovy doplňují prostory školní stravovny. V patře potom 

najdeme školní knihovnu, další odbornou učebnu ICT (20 žákovských stanic), audio učebnu 

cizích jazyků a gymnastickou tělocvičnu, která prošla o prázdninách 2019 celkovou 

rekonstrukcí. Zbytek tvoří prostory školní družiny – 5 oddělení. 

Ve všech budovách jsou k dispozici pedagogům příslušné kabinety, které jsou vybaveny 

počítačem a přístupem k internetu. 

V areálu školy bylo v roce 2014 vybudováno dětské hřiště s herními prvky, které je 

využíváno žáky 1. stupně v hodinách tělesné výchovy, ale hlavně ho využívají děti ze školní 

družiny. 

V rámci modernizace bylo v roce 2016 vybudováno nové školní hřiště s dráhou o délce 

sedmdesát metrů pro běh na šedesát metrů a pro skok daleký. Vzniklo zde rovněž víceúčelové 

hřiště s umělým sportovním povrchem z gumového granulátu pro minifotbal, volejbal, 

nohejbal, badminton, streetbal, tenis, přehazovanou, vybíjenou a malé hřiště s umělým travním 

povrchem. 

 

1.5 Součásti školy 
 

Název součásti 
Počet 

žáků 

Počet tříd, 

oddělení, skupin 

Počet přepočtených 

pedagogických 

pracovníků 

Poznámka 

ZŠ 5541 25 38,25 Dle výkazu M 3 

ŠD 148 5 3,925 Dle výkazu Z 2-01 

 

 

2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 

 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

JEDNIČKA ze dne 1. 9. 2020. Cílem je vychovávat člověka, jenž bude znát své vlastnosti a 
schopnosti, dovednosti a postoje a dokáže se zdravým sebevědomím říci, v čem je 

JEDNIČKA. 
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ŠVP je zaměřen na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, aby 

rozvinul svůj dobrý potenciál. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, 

který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit 

zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti tak, aby v budoucnu na 

základě poznání svých schopností a dovedností dokázal šťastně prožít svůj život. 

Učební plán ŠVP na jedné straně školu jednoznačně profiluje, ale na straně druhé nás zároveň 

i výrazně zavazuje. 

 

2.1 Obory vzdělání 
 

Název V ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní vzděláváni JEDNIČKA 1.- 9. 

 

 

2.2 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 
 

Vady Počet žáků – dle výkazu M 3 

Mentálně postižení - 

Sluchově postižení - 

Zrakově postižení - 

S vadami řeči 3 

Tělesně postižení - 

S více vadami - 

S vývojovou poruchou učení  27 

S vývojovou poruchou chování 9 

S poruchou autistického spektra 3 

Celkem 42 
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2.3 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA – I. stupeň 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 
VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

1. 

ročník 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. 

ročník Celkem 
Povinné 

(P) 

Dispon. 

(D) 
P D P D P D P D P D 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 

Český jazyk a literatura 7 2 7 2 7 2 6 2 6 2 43 33 10 

Cizí jazyk (Anglický) 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 9 9 0 

Další cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 4 0 4 1 4 1 4 1 4 0 23 20 3 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 
Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 1 1 0 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Prvouka 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

13 12 1 Přírodověda 0 0 0 0 0 0 1** 0,5 2 0 

Vlastivěda 0 0 0 0 0 0 1** 0,5 2 0 

UMĚNÍ A KULTURA 
Hudební výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

13 12 1 
Výtvarná výchova 1 0 1*** 0,5 1*** 0,5 2 0 2 0 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1 0 1*** 0,5 1*** 0,5 1* 0 1* 0 6 5 1 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 10 0 

Součet základních hodin  20 22 25 25 26 118 104 16 
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2.4 Učební plán ŠVP pro ZV JEDNIČKA – II. stupeň 
 

Učební plán pro II. stupeň – klasické třídy v ročníku  
 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLAST 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 
Celkem 

Povinné 

(P) 

Dispon. 

(D) 
P D P D P D P D 

JAZYK A 

JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 

Český jazyk a 

literatura 

3 2 4 0 4 0 4 0 17 15 2 

Cizí jazyk 

(Anglický) 
3 0 3 0 3 0 3 0 12 12 0 

Další cizí 

jazyk 
0 0 0 0 3 0 3 0 6 6 0 

MATEMATIKA A 

JEJÍ APLIKACE 
Matematika 4 0 3 1 4 0 4 0 16 15 1 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

Informatika 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 3 

ČLOVĚK A 

SPOLEČNOST 

Dějepis 2 0 2 0 2 0 1 1 

12 11 1 
Výchova k 

občanství 

1 0 1 0 1 0 1 0 

ČLOVĚK A 

PŘÍRODA 

Fyzika 1 1 2 0 2 0 2 0 

26 21 5 

Chemie 0 0 0 0 1 1 2 0 

Přírodopis 2 0 2 0 1 1 1 0 

Zeměpis 1 1 1 1 1 0 2 0 

UMĚNÍ A 

KULTURA 

Hudební 

výchova 

1 0 1 0 1 0 1 0 

10 10 0 
Výtvarná 

výchova 

2 0 1 0 1 0 2 0 

ČLOVĚK A 

ZDRAVÍ 

Výchova ke 

zdraví 

0 0 0 1* 1* 0 1 0 

11 10 1 
Tělesná 

výchova 

2 0 2 0 2 0 2 0 

ČLOVĚK A 

SVĚT PRÁCE  

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 0 1 0 0 1 5 3 2 

 Volitelný 

předmět 1 ** 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

 Volitelný 

předmět 2 ** 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 

Součet základních hodin  29 30 31 32 122 104 18 
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Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň – klasická třída 

* 

Výchova ke zdraví je integrovaná do Výchovy k občanství v 7. ročníku, v 8. ročníku 

v předmětu Přírodopis, jelikož obsahově úzce souvisí s výukovým obsahem těchto 

předmětů. Z TOHOTO DŮVODU JSOU OČEKÁVANÉ VÝSTUPY I UČIVO v těchto 

ročnících INTEGROVÁNY DO TĚCHTO PŘEDMĚTŮ – to znamená, že v  7. ročníku jsou 

v rozvrzích uvedeny 2 h Výchovy k občanství a v 8. ročníku 3 h Přírodopisu týdně 

 

** 

Výuka Volitelných předmětů je realizována pouze v 7. ročníku. Důvodem bylo zavedení 

výuky druhého cizího jazyka v 8. a 9. ročníku 
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Učební plán pro II. stupeň – třídy s RVTv v ročníku 

 

 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLAST 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 
Celkem 

Povinné 

(P) 

Dispon. 

(D) 
P D P D P D P D 

JAZYK A 

JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 

Český jazyk a 

literatura 

3 1** 4 0 4 0 4 0 16 15 1 

Cizí jazyk 

(Anglický) 
3 0 3 0 3 0 3 0 12 12 0 

Další cizí 

jazyk 
0 0 0 0 3 0 3 0 6 6 0 

MATEMATIKA A 

JEJÍ APLIKACE 
Matematika 4 0 3 1 4 0 4 0 16 15 1 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

Informatika 0 0** 0 1 0 1 1 0 3 1 2 

ČLOVĚK A 

SPOLEČNOST 

Dějepis 2 0 2 0 2 0 1 1 

12 11 1 
Výchova k 

občanství 

1 0 1 0 1 0 1 0 

ČLOVĚK A 

PŘÍRODA 

Fyzika 1 0** 2 0 2 0 2 0 

25 21 4 

Chemie 0 0 0 0 1 1 2 0 

Přírodopis 2 0 2 0 1 1 1 0 

Zeměpis 1 1 1 1 1 0 2 0 

UMĚNÍ A 

KULTURA 

Hudební 

výchova 

1 0 1 0 1 0 1 0 

10 10 0 
Výtvarná 

výchova 

2 0 1 0 1 0 2 0 

ČLOVĚK A 

ZDRAVÍ 

Výchova ke 

zdraví 

0 0 0 1* 1* 0 1 0 

17 10 7 
Tělesná 

výchova 

2 3** 2 3** 2 0 2 0 

ČLOVĚK A 

SVĚT PRÁCE  

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 0 1 0 0 1 5 3 2 

 Volitelný 

předmět 1  

0 0 0 0** 0 0 0 0 0 0 0 

 Volitelný 

předmět 2  

0 0 0 0** 0 0 0 0 0 0 0 

Součet základních hodin  29 30 31 32 122 104 18 
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Poznámky k učebnímu plánu II. stupně – třídy s RVTv 

* 

Výchova ke zdraví je integrovaná do Výchovy k občanství v 7. ročníku, v 8. ročníku 

v předmětu Přírodopis, jelikož obsahově úzce souvisí s výukovým obsahem těchto 

předmětů. Z TOHOTO DŮVODU JSOU OČEKÁVANÉ VÝSTUPY I UČIVO v těchto 

ročnících INTEGROVÁNY DO TĚCHTO PŘEDMĚTŮ – to znamená, že v  7. ročníku jsou 

v rozvrzích uvedeny 2 h Výchovy k občanství a v 8. ročníku 3 h Přírodopisu týdně 

 

** 

Od školního roku 2014/2015 je rozšířená výuka TV realizována v případě potřeby pouze 

v 6. a 7. ročníku. 

Počet disponibilních hodin u TV je závislý na sestavení hokejových tréninků. V případě 

nevyužití disponibilních hodin pro rozšířenou výuku TV budou tyto využity jako ve třídách 

klasických. 

 
Učivo je v ŠVP strukturováno do jednotlivých tematických okruhů a je chápáno jako 

prostředek k dosažení očekávaných výstupů. 

Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů je rozčleněn do vyučovacích předmětů 

podle potřeb zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji 

klíčových kompetencí.  

Oblast výchova ke zdraví je realizována integrací do občanské výchovy a přírodopisu. 

Záměrem je, aby učitelé vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata a posilovali 

mezipředmětové vztahy. 

 

2.5 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 
 

 Systém volitelných a nepovinných předmětů umožňuje žákům vybrat si obor, ve kterém 

se mohou hlouběji seznamovat s danou problematikou. Ve školním roce 2020/2021 byla 

nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilují učební plán školy. 

Nabídka je připravena na základě odborných možností pedagogů školy. 

 

 Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: 

 Nabídka je tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná 

školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět 

podle zájmu. Prioritou je zařadit do výuky druhý cizí jazyk. 

 

7. ročník 1 hodina: Seminář z přírodopisu  Macečková 

    Seminář z fyziky   Přidal 

    Seminář netradiční češtiny  Laštůvková 

  

2 hodiny: Domácnost    Zatloukalová  

Konverzace v anglickém jazyce  Kašíková, Šteindlová 

 

8. ročník 3 hodiny: Německý jazyk   Gettin 

    Ruský jazyk    Brázdová, Laštůvková 

 

9. ročník 3 hodiny: Ruský jazyk    Brázdová, Laštůvková 

    Německý jazyk   Gettin, Šteindlová 
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 Neodmyslitelnou součástí života školy je i žákovský časopis Trefa pod vedením pana 

učitele Mgr. Jana Gettina. 

Během školního roku absolvují žáci velké množství různých doplňujících kulturních 

akcí organizovaných: Vilou Doris Šumperk, DK Šumperk, Divadlem Šumperk, ZUŠ Šumperk, 

Vlastivědným muzeem Šumperk a dalšími institucemi, které zpestřují školní život. 

 

3 Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Jmenný seznam pracovníků 
 

Vedení školy:  PaedDr. Milan Tichý   M - Zt  ředitel 

   Mgr. Marcela Macečková  M - Bi  zástupce ředitele 

   Mgr. Hana Hrubá   Spec. ped. zástupce ředitele 

   Mgr. Iva Brázdová   Rj – Aj – Hv výchovný poradce 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Martina Banková   I. st. 

Mgr. Věra Bubeníková   I. st. 

Mgr. Tomáš Buryšek    D - Z  

Mgr. Eduard Čápek    Čj - I. st. 

Mgr. Jan Gettin    Čj - Nj 

Mgr. Romana Hanáčková   Spec. ped. 

Mgr. Michaela Jarmarová   Tv - Ov 

František Kašík    Zt 

Mgr. Šárka Kašíková    Čj - Aj 

Mgr. Zdeňka Krejčí    Čj - D 

Mgr. Jitka Krobotová    M - F 

Mgr. Věra Kyselá    I. st. 

Mgr. Vladimíra Laštůvková   Čj – Ov - Rj 

Mgr. Martina Lokšíková   Spec. ped. 

Bc. Kamila Novotná    Hv 

Mgr. Petr Pán     Tv - Ov 

Ing. Vladimír Přidal    Ch 

Mgr. Lenka Pulterová    I. st. 

Mgr. Tomáš Ráb    Př – Spec. ped. 

Mgr. Luděk Rýznar    I. st. 

Mgr. Anička Ševčíková   Čj - D 

Mgr. Kristina Šťastná    M - Vv 

Mgr. Agnesa Šteindlová   Aj – Rj 

Mgr. Kateřina Štenclová   Čj - D 

Mgr. Hana Uhlířová    Spec. ped. 

Bc. Martina Vagnerová   Aj 

Mgr. Lenka Vágnerová   I. st 

Mgr. Libor Vitásek    I. st. 

Bc. Kristýna Vránová    M – Inf – Tech. vých. 

Mgr. Monika Vybíralová   I. st. 

Mgr. Zuzana Zatloukalová   Př – Inf – Tech. vých. 

Mgr. Kateřina Zouharová   I. st. 
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Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Lenka Vágnerová 

       Mgr. Michaela Jarmarová 

Metodik ICT:      Mgr. Eduard Čápek 

Metodik environmentální výchovy:   Mgr. Martina Banková 

       Mgr. Zuzana Zatloukalová 

Školní speciální pedagog:    Mgr. Anna Muratidisová 

Školní psycholog:     Mgr. Kateřina Kistanová 

Asistent pedagoga:     Dagmar Honsová do 14. 10. 2020 

Věra Formánková 

       Jana Matějčková 

       Jitka Muratidisová od 15. 10. 2020 

Iva Stejskalová 

       Hana Šnajdrová 

DiS. Zdenka O ´Reilly  

 

Vychovatelky ŠD: 

Soňa Kozáková  - vedoucí vychovatelka ŠD 

Dana Kozáková 

Bc. Jolana Kvapilová 

Jana Koníčková 

Věra Formánková 

 

Ekonomicko-správní zaměstnanci: 

Jana Havlíková    samostatná referentka 

Dana Unzeitigová    ekonomka 

Jiří Pajer     školník 

Lenka Barnatová    uklízečka 

Andrea Kerhátová    uklízečka 

Elfrieda Kovářová    uklízečka 

Jana Pleyerová    uklízečka 

Blanka Weiglová    uklízečka 

 

Školní jídelna: 

Marcela Hegerová    vedoucí ŠJ 

Radka Kamlarová    kuchařka 

Eva Ladislavová    kuchařka 

Jana Šimáčková    kuchařka 

Eva Šebková     kuchařka 

Pavlů Kateřina    kuchařka 

 

3.2 Přehled o zaměstnancích školy 
 

Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 

62 / 56,8 47 / 42,2 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

 

3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním  -   přepočtený stav 
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Součást 

PO 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 

DPS 

VŠ jiné 

bez DPS 

ZŠ 1 2,65  0,75 2 31,9   

ŠD, ŠK 1,9 1,1   0,9    

 

 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 se konal 1. a 2. dubna 

2020. K zápisu se dostavilo 61 dětí, u 4 z nich rozhodl ředitel školy, na základě žádosti 

zákonných zástupců, o odkladu začátku povinné školní docházky a následném doporučení 

návštěvy specializovaného pedagogického pracoviště a pediatra. 

 

4.1 Počty žáků k 1. 9. 2020 

Třída Třídní učitel Průměr Celkem  Dívky Chlapci 

1.A Mgr. Kyselá Věra   18 8 10 

1.B Mgr. Hanáčková Romana   19 8 11 

1.C Mgr. Banková Martina   20 10 10 

I. ročník   19,00 57 26 31 

2.A Mgr. Zouharová Kateřina   20 10 10 

2.B Mgr. Pulterová Lenka   22 11 11 

2.C Mgr. Lokšíková Martina   20 9 11 

II. ročník   20,67 62 30 32 

3.A Mgr. Vágnerová Lenka   23 12 11 

3.B Bc. Novotná Kamila   21 12 9 

3.C Mgr. Bubeníková Věra   22 13 9 

III. ročník   22,00 66 37 29 

4.A Mgr. Vybíralová Monika   23 9 14 

4.B Mgr. Rýznar Luděk   20 9 11 

IV. ročník   21,50 43 18 25 

5.A Mgr. Uhlířová Hana   24 11 13 

5.B Mgr. Martina Vagnerová   22 12 10 

5.C Mgr. Vitásek Libor   20 11 9 

V. ročník   22,00 66 34 32 

I.-V. ročník   21,03 294 145 149 

6.A Mgr. Buryšek Tomáš   20 9 11 

6.B Mgr. Krobotová Jitka   23 12 11 

6.C Mgr. Zatloukalová Zuzana   23 10 13 

VI. ročník   22,00 66 31 35 

7.A Mgr. Šteindlová Agnesa   22 11 11 

7.B Mgr. Šťastná Kristina   20 5 15 

7.C Ing. Přidal Vladimír   21 8 13 
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VII. ročník   21,00 63 24 39 

8.A Mgr. Čápek Eduard   27 6 21 

8.B Mgr. Gettin Jan   25 8 17 

VIII. ročník   26,00 52 14 38 

9.A Mgr. Petr Pán   22 8 14 

9.B Mgr. Laštůvková Vladimíra   23 10 13 

9.C Mgr. Kašíková Šárka   21 6 15 

IX. ročník   22,00 66 24 42 

VI.-IX. ročník   22,75 247 93 154 

CELKEM   21,89 541 238 303 

 
 

4.2 Vycházející žáci – 9. ročník školní docházky 
 

  celkem hoši dívky 

7. ročník 

  

 VII.B   1   1   0 

 

8. ročník 

  

 VIII.A   2   1   1 

  

9. ročník 

  

 IX.A 21 13   8 

 IX.B 23 13  10 

 IX.C 22 16   6 

 

Celkem vychází: 69 44  25  

 

 

Rozmístění vycházejících žáků 

 

Obor s maturitou  56        34        22 

Výuční obor   13        10          3 

 

Rozmístění přijatých žáků na školy 

Maturitní obory celkem chlapci dívky 

Gymnázium Šumperk 7 1 6 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 1 1 0 

VOŠ a SPŠ Šumperk 15 14 1 

Střední zdravotnická škola Šumperk 3 1 2 

SOŠ Šumperk 12 8 4 

OA Šumperk 3 0 3 

SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk 3 3 0 

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh 1 1 0 

SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice 2 1 1 
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SOŠ Litovel 1 1 0 

OA Olomouc 1 0 1 

Waldorfská střední škola Olomouc 1 0 1 

SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 1 0 1 

Střední lesnická škola Hranice 1 1 0 

TRIVIS – SŠV Prostějov 1 0 1 

SOŠ Prostějov 1 0 1 

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1 1 0 

Stredná športová škola Košice 1 1 0 

 

Učební obory 

SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk 9 7 2 

SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh 1 0 1 

SŠ technická a zemědělská Mohelnice 1 1 0 

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh 2 2 0 

 

 

Žáci přijatí do 8-letého gymnázia z 5. ročníku 

Gymnázium Šumperk 2 0 2 

Gymnázium Zábřeh 1 0 1 

 

Rýznarová Berenika     (5.B)     Gymnázium Šumperk 

Smékalová Barbora      (5.A)     Gymnázium Šumperk 

Bízová Justýna             (5.A)     Gymnázium Zábřeh 

 

4.3 Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 44 - 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 - 

Odklad povinné školní docházky 5 - 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 1  

Rozhodnutí o přestupu žáka 19 - 

Rozhodnutí o povolení IVP 0 - 

Prodloužení školní docházky 1 - 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Hodnocení pedagogické práce I. stupně 
 

Nový školní rok jsme zahájili tradičně – 1. ročníky slavnostním rozdělováním prvňáčků 

v jídelně školy, zbytek ve svých třídách. Tento školní rok má první stupeň 14 tříd. První třídy 

jsou 3, 1. A tradičně s hochy hokejisty. 

Ač se na samém začátku školního roku zdálo, že nás nemůže nic překvapit, přesto se tak 

stalo. Běžnému provozu školy jsme se mohli věnovat pouze 6 týdnů (září a říjen). Dle nařízení 

vlády se ke dni 14. 10. 2020 se uzavřely všechny ročníky základní školy – stejně jako loni opět 

ze dne na den. Tentokrát však již trochu očekávaně. 
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Poučeni z loňského nouzového stavu a uzavření škol jsme již na začátku roku získali 

emailové adresy všech rodičů (zákonných zástupců), aktualizovali všechna telefonní čísla a 

ujasnili si s rodiči „cesty“ pro případnou komunikaci on-line (třídní stránky, Messenger FB, 

Whats App).  

Děti 13. 10. 2020 odcházely se základními informacemi pro rodiče a s úkoly zadanými 

do konce týdne. Dále již probíhala komunikace se rodiči výše uvedenými prostředky. Do 23. 

10. 2020 byly zadávány úkoly na 1. stupni pomocí zmíněných aplikací, stejně tak probíhala 

jejich kontrola. V průběhu 26. 10. – 30. 10. bylo nařízeno zdravotní volno spolu s podzimními 

prázdninami. 

Ačkoli bylo přislíbeno, že se školy otevřou již 2. listopadu, moc jsme tomu nevěřili a 

uspořádali poradu se školením pro aplikaci Teams (ve škole zajistil a školil p. uč. Čápek). 

Následně p. uč. Novotná uspořádala pokusné vysílání s praktickými radami pro 1. stupeň, ale 

přivítali jsme v on-line pokusu také p. ředitele a některé kolegy z 2. stupně. V průběhu on-line 

schůzky jsme si vyměňovali prozatímní zkušenosti s Teams a udíleli si praktické rady. Taktéž 

jsme ve spolupráci všech vyučujících sestavili rozvrhy on-line výuky dle doporučení MŠMT, 

stanovili jsme pravidla pro účast na distanční výuce a rozhodli o jejím hodnocení. Také byly 

určeny konzultační hodiny všech pedagogů. Veškeré informace byly předány rodičům a 

zákonným zástupcům prostřednictví TU, webových stránek školy a vyvěšeny na vchodu školy. 

Dle vývoje situace a našeho očekávání jsme se do školy nevrátili. Proto 2. listopadu 

začala distanční výuka on-line formou kombinovaná se zadáváním domácích úkolů. Kontrola 

splněných úkolů a komunikace s rodiči probíhala jako před podzimními prázdninami. Děti, 

které neměly možnost on-line přihlášení, měly povinnost si vyzvedávat zadané a odevzdávat 

vypracované učivo buď v průběhu konzultačních hodin, nebo v úředních hodinách školní 

administrativy. 

Po zhodnocení distanční výuky všemi vyučujícími 1. stupně mohu říci, že se do on-line 

výuky zapojila drtivá většina žáků (což bylo také obrazem toho, že jsme sestavovali rozvrhy 

také podle toho, aby se nekřížily hodiny u sourozenců → povedlo se!). Vysílalo se v průměru 

2 – 3 hodiny denně. Malé procento si pro učivo chodilo do školy.  

Podle očekávání se objevili žáci (rodiče), kteří školu v daném období naprosto 

ignorovali, museli se neustále upozorňovat, vybízet ke spolupráci a u některých se muselo 

použít i úředních dopisů, aby vůbec začali s dětmi pracovat. Někteří tito jedinci nemají do 

dnešního dne splněno učivo z distanční výuky. 

Dalším negativním poznatkem distanční výuky je pro nás všechny zjištění, že valná 

většina dětí se v průběhu on-line výuky „zázračně“ zlepšila ve znalostech. Všichni jsme totiž 

zaznamenali při on-line výuce silnou domácí podporu (napovídání, dopomoc…). Po návratu do 

školy však nastal návrat i k původním vědomostem – k jejich velkému údivu!  

Nyní se snažíme nasměrovat vše a všechny do školních kolejí tak, aby to bylo přínosné 

pro všechny strany. 

První pololetí měli obtížné především prvňáčci, takže momentálně jsme rádi, že mohou 

chodit do školy prezenčně, i když s částečnými omezeními. 

2. pololetí školního roku jsme bohužel pokračovali ve 3. – 5. ročníku opět distanční 

výukou. Pozitivní bylo, že alespoň 1. a 2. ročníky v únoru mohly pokračovat v prezenční výuce 

(i když s omezeními). Bohužel na začátku března vzhledem k epidemiologické situaci byly 

nuceny i tyto ročníky přejít na distanční výuku. 

Pokračovali jsme ve stejném modelu výuky jako v prvním pololetí, kdy byly na 

distanční výuce všechny ročníky. V tomto období jsme začali také on-line doučovací hodiny 

z projektu, mnozí pedagogové doučovali individuálně on-line i mimo tyto hodiny. 

Od 12. dubna jsme byli postaveni před rotační výuku, která, podle všech, byla daleko 

náročnější, než čistě distanční či prezenční a to z toho důvodu, že než jsme děti přivykli na 

režim běžné výuky, už zase nastupovaly na distanční. Naštěstí od 17. května jsme začali 
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vyučovat plně prezenčně (i když opět s omezeními v HV a TV, kdy tyto hodiny byly využity 

k individuálnímu procvičování a vysvětlování učiva). 

Paní Hrubá byla všem svým kolegyním i kolegům kdykoli k dispozici – osobně ve škole, 

popřípadě telefonicky. Nadále fungovala vzájemná pomoc mezi všemi pedagogy  

I. stupně a také s kolegy II. stupně, kteří vyučují např. AJ. Je třeba poděkovat všem za jejich 

obětavou práci za celý školní rok, který rozhodně nebyl standardním. Všechny stál nemalé úsilí. 

 

Zhodnocení práce za uplynulé období vedoucími ročníků: 

 

Distanční výuka v prvních třídách probíhala každý den ve 3 vyučovacích hodinách 

s krátkými přestávkami prostřednictvím aplikace Teams. Pátek byl vyhrazen individuálním 

konzultacím. V tento den byla distanční výuka zkrácena do hodinového bloku věnovaného 

shrnutí a procvičení učiva celého týdne. Poté následovaly individuální konzultace s žáky, u 

kterých se objevily výukové obtíže nebo neměli možnost on-line připojení. 

Úkoly byly zadávány denně vždy v poslední hodině, děti si úkoly značily barevně přímo 

v pracovních sešitech. Veškeré úkoly byly žákům vysvětleny, po skončení výuky mohly 

pracovat samostatně, učitel byl na příjmu a zodpovídal případné dotazy, dovysvětlil učivo apod. 

Během distanční výuky bylo využíváno prezentací a videí dostupných na internetu, 

vlastních DUM, interaktivních učebnic, Wordboard, Wallboard, či sdílené vytvořené plochy 

k danému učivu i učebnici. 

Hodnocení probíhalo průběžně prostřednictvím e-mailu rodičům formou dopisu 

konkrétnímu žákovi. Tímto způsobem byly také udělovány motivační známky a pochvaly. 

Napomenutí nebylo potřeba, rodiče pracovali s dětmi většinou výborně. Pozitivně vyzněla i 

zpětná vazba. Způsob distanční výuky byl ze strany zákonných zástupců hodnocen kladně. 

Klady distanční výuky:  

- naučila děti větší samostatnosti 

- bylo nutné maximálně udržet pozornost 

- prohloubila se spolupráce s rodiči, kteří pronikli hlouběji do systému vzdělávání  

- zdokonalení v práci s PC (učitel, rodič i dítě) 
Zápory distanční výuky: 

- omezení sociálního kontaktu mezi dětmi i dospělými 

- nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu, zatížení zraku 

- učivo bylo probíráno jen v základu, nebylo řádně procvičeno 

- prohloubily se rozdíly mezi bystřejšími žáky a těmi, kteří jsou více nepozorní a 
slabší 

- učitel ztratil možnost přímé kontroly žáka, motivace k lepšímu výkonu a hlavně 
správného metodického vedení (je to znát hlavně v psaní – špatný úchop pera, 

nedodržení tvaru písmen…) 

- individuální přístup k žákovi pouze z pohledu rodičů, často zkreslený 

- omezena tvůrčí činnost, skupinové činnosti, spolupráce (distanční výuka vedla žáky 

spíše k individualismu) 

Výkony žáků jsou v rámci osnov 1. ročníku ucházející. Většina žáčků učivo daného 
ročníku zvládá.     

Nejvíce byly posíleny klíčové kompetence k učení, ovšem pouze u žáků, kteří měli 

vytvořeny vyhovující podmínky k práci. Dále kompetence k řešení problémů a  kompetence 

pracovní. 

Naopak v útlumu byly kompetence sociální, komunikativní a evaluační. 

Přechod k prezenční výuce proběhl plynule, žáci se vcelku rychle zadaptovali. Na školní 

režim a pravidelnou výuku se těšili. Avšak u některých (především výše zmiňovaných školáků) 

se projevují negativní důsledky distanční i rotační výuky. Neustálé změny neprospívaly 



 19  

k řádnému upevnění a osvojení učiva, k fixaci návyků. Mnohé nešvary vyplouvají na povrch 

právě až nyní a bohužel nás čeká další výukový výpadek, a to 2 měsíční přestávka v podobě 

letních prázdnin.  

Intenzivně se snažíme o nápravu, odbouráváme vykřikování, vyrušování, nepozornost, 

skákání do řeči a kázeňské konflikty. Děti se učí pracovat skupinově a rády se zapojují do her, 

soutěží a jiných aktivit.  

 

Za první ročníky zpracovala Mgr. Martina Banková 

 

Distanční výuka ve 2. třídách probíhala 2 hodiny denně, 2. A a 2. B: 8:00 – 10:00, 2. C: 

9:00 – 11:00, s pětiminutovou přestávkou. Domácí úkoly byly zadávány ústně při výuce, na 

Teams s podrobnými pokyny pro rodiče. Kontrola na Teams a na WhatsApp každý den. Úkoly 

byly z českého jazyka, čtení a matematiky, zhruba jedna strana denně. V pátek děti dostávaly 

pouze čtení.  

Při online výuce byla využívána videa, hry, písničky, školní webové portály a grafický 

tablet. Proběhly online besedy s paní knihovnicí J. Soprovou, s panem O. Bankem. Děti se 

zapojily do foto soutěže: Představ svoji knihu.  

Žáci byli hodnoceni slovně každý den na Teams nebo na WhatsApp. Často probíhala 

individuální telefonická komunikace s rodiči. Některé speciální činnosti (minutovky, diktáty, 

slohové práce, čtení) byly hodnoceny známkou. Zpětná vazba probíhala pravidelně. 

Distanční výuka nenahradila prezenční výuku, děti nebylo možno plně kontrolovat, 

některé pracovaly za pomoci rodičů s nápovědou, některé samostatně. Výsledky jejich práce 

nebyly objektivní. Bylo nutné respektovat individuální tempo dětí a technickou vybavenost. 

Objevovaly se technické nedostatky (zvuk, vypadávání internetu), které ztěžovaly výuku. 

Přínosem bylo zlepšení dětí v práci s počítačem, větší samostatnost a zodpovědnost. 

Vyzkoušely si vystupovat (recitační soutěž, hra na hudební nástroj), společně vařily, tvořily. 

Uskutečnil se Den čarodějnic, projekty – Velikonoční týden, Domácí mazlíček, Pyžamové 

vyučování, Cvičení s plyšáky, Pokojové rostliny, Den se sourozenci. Děti byly při online výuce 

aktivní, spolupracovaly ochotně, kázeňské problémy byly minimální. 

Spolupráce s většinou rodičů byla dobrá a problémy jsme řešili průběžně. Častější 

kontakt s rodiči (na rozdíl od prezenční výuky) byl nutný a velmi častý, což přispělo k dobré 

atmosféře a zlepšilo vzájemné vztahy. Třídní schůzky se uskutečnily dvakrát online (na začátku 

online výuky a v průběhu dubna).  

Konzultacím s žáky, kteří z různých důvodů nebyli zapojeni do online výuky, se 

věnovaly asistentky: I. Stejskalová, H. Šnajdrová, J. Muratidisová, Z. O´Reilly a vychovatelky: 

S. Kozáková, D. Kozáková, J. Koníčková, J. Kvapilová. Ve 2. C učila jedenkrát týdně 

výtvarnou výchovu S. Kozáková. 

J. Muratidisová a Z. O´Reilly docházely na 5. ZŠ do krizové skupiny. Problematickým 

dětem velmi pomohla pravidelná sezení se školní psycholožkou K. Kistanovou a školní 

speciální pedagožkou A. Muratidisovou.   

Pro tuto věkovou skupinu byla rotační výuka náročná a chaotická pro děti i učitele. 

Řešení organizačních věcí bylo složité. Neustálé změny uváděly děti do nejistoty a vyvolávaly 

v nich atmosféru nepohody. 

V péči o neprospívající žáky bylo využíváno doučování, sdílení asistenta, speciální 

pedagožky a individuálního přístupu třídních učitelů. 

  

Za druhé ročníky zpracovala Mgr. Martina Lokšíková 

 

Distanční výuka ve třetích třídách probíhala přes online prostředí Teams každý den. 

Vyučovaly se předměty ČJ, M, PRV,Čtení a sloh, AJ. Vždy 2 hodiny denně, dle rozvrhu v dané 
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třídě. Ve třídě 3. A se distanční výuky účastnili všichni žáci, ve třídě 3. B se online výuky 

zúčastňovalo 20 žáků z 21, jedna žákyně, Karolína Siposová, nemá možnost online připojení a 

docházela každé pondělí na konzultace z hlavních předmětů. Ve třídě 3. C se online výuky 

zúčastnilo 20 žáků z 22, dva žáci Marcela Charalambidu a Jan Formánek docházeli taktéž každé 

pondělí na konzultace a kontrolu učiva. J. Formánek byl později připojen, ale pouze na 4 dny, 

pak opět pracoval bez online výuky. 

Úkoly byly zadávány denně se zpětnou kontrolou pro žáky a jejich rodiče. Formy 

komunikace byly různé, dle možností rodiny - prostřednictvím emailu, Teams  chat, Messenger, 

WhatsUp. 

V předmětech PRV, ČJ, AJ byly využívány prezentace k danému učivu, videa pro lepší 

srozumitelnost, názornost…Hodnoceni byli žáci slovně, případně známkou. Žáci 3. B pracovali 

na anglické online platformě Wocabee, kterou měli sponzorsky předplacenou jedním z rodičů.  

Zápory distanční výuky byly ve velmi častých technických problémech (nešel mikrofon 

vypadával internet), časté přerušování výuky- někteří žáci nedávali pozor, nehlásili se…. 

Materiální vybavení některých žáků nebylo dostatečné, někteří pracovali na telefonech, což 

považuji za nevhodné… Ale většina žáků pracovala velmi dobře, mají výborné zázemí a 

pracovali opravdu zodpovědně, samostatně a s chutí. 

Spolupráce s rodiči byla ve většině případů velmi dobrá, až na nějaké výjimky…Třídní 

schůzky online proběhly ve všech třech třídách během měsíce dubna 2021. 

Ve třídě 3. A nebyl nikdo, kdo by nepracoval online a neposílal řádně domácí úkoly. 

Všichni žáci prospívají velmi dobře. 

Ve třídě 3. B. byly problémoví žáci dva. Tadeáš Baňár byl většinou přítomen na online 

hodinách, kde se aktivně zapojoval. Posílání úkolů drhlo, Tadeáš posílal sám, odevzdával jen 

něco a úkoly jsem musela opakovaně urgovat. Alex Hetmánek byl občasně připojen online, 

ostatní dny byly dodatečně až na vyzvání matkou omluveny pro nemoc. V tyto dny úkoly 

neposílal, ostatní úkoly posílal sporadicky, z celkového množství zhruba 10%. V případě 

hodnocených online prací měl vypnutou kameru a práce poslal obratem bez jediné chyby. Je 

zvláštní, že školní práce během prezenční výuky byly vždy hodnoceny dostatečně až 

nedostatečně. Ostatní zvládají učivo výborně a velmi dobře pracují. 

Ve třídě 3. C byl problémovým žákem Jan Formánek, který doma nepracoval dle 

zadaných pokynů přes email, často neodevzdával úkoly, některé úkoly byly psány matkou, 

zasílány po termínu- časté urgence z mojí strany, časté konflikty v době konzultací (matka a 

syn), znalosti Jana jsou velmi slabé. Ostatní žáci ve 3. C pracovali velmi dobře, učivo zvládali, 

posílali domácí úkoly, občas se stalo, že jsem musela připomínat…. 

Žáci se po návratu k prezenční výuce zadaptovali na školu velmi dobře. Přes počáteční 

rychlejší unavitelnost a nesoustředěnost probíhalo vyučování efektivně. Kontrola plnění úkolů 

a doplnění sešitů z období distanční výuky prokázala deficity u těchto žáků, Alexe Hetmánka a 

Tadeáše Baňára z 3. B. Taktéž u žáka Jana Formánka ze třídy 3. C. 

Těmto žákům bylo nabídnuto doučování z ČJ a M – 2x týdně, online i prezenčně po nástupu do 

školy. Alex Hetmánek byl přesazen do první lavice z důvodu ohrožení školním neúspěchem, 

tedy možností zvýšeného dohledu nad jeho školní prací, byl mu zpracován Plán pedagogické 

podpory. U Jana Formánka prokázalo velkou pomoc a podporu DS Ostrůvek, kde se mu velmi 

věnují, píší s ním domácí úkoly, procvičují učivo (v poslední době ale Jan odmítá pracovat). 

Učivo je probíráno a fixováno zodpovědně, žáci využívají různé formy práce – 

doplňovačky, online procvičování, soutěže, hry, brainstorming, práce s učebnicí a PS, poslechy 

atd. V angličtině je třída 3. B mírně napřed vzhledem k ostatním třídám v ročníku, měli víc 

hodin v online výuce. Matematika je zvládnuta dobře, učivo probráno, v českém jazyce máme 

mírný skluz, dobereme ve 4. ročníku, PRV učivo zvládnuto. 

 

Za třetí ročníky zpracovala Věra Bubeníková 
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Distanční výuka ve čtvrtých třídách probíhala 9 hodin týdně po 45 minutách. V každé 

vyučovací hodině byly zadávány domácí úkoly buď z učebnice, pracovních sešitů nebo 

z poslaných materiálů. 

Během výukových předmětů byly četně využívány prezentace a výukový videa. 

Průběžně byly zadávány kvízy v aplikaci Forms (Ma, Čj, Př, Vl), které sloužily jako zpětná 

vazba naučeného učiva pro učitele i žáky. Úkoly, zadávané v aplikaci Teams, nebo na přání 

rodičů prostřednictvím e-mailů, byly průběžně opravovány a žákům následně vráceny pro 

kontrolu. 

 I když se distanční výuka nedá srovnávat s prezenční, výhodou bylo, že jsme mohli být 

v kontaktu s žáky i jejich rodiči v období koronavirové krize. Nevýhodou bylo ne vždy 

vyhovující technické zabezpečení internetového spojení. Žáci, kteří neměli možnost 

komunikovat ústně, psali v chatu. 

 Během distanční výuky se žáci (s menšími výjimkami) zdokonalili v práci s počítačem, 

samostatnosti, komunikaci a disciplíně. 

 Spolupráce s rodiči probíhala dle potřeby formou zasílaných informací k výuce  

(e-mailem). Rodiče touto formou omlouvali své děti v případě neúčasti na online výuce. 

V dubnu proběhla online rodičovská schůzka přes aplikaci Teams, kde byly sděleny 

informace o aktivitě a zapojování žáků při online výuce, elektronické žákovské knížce 

(Bakalář), o formě testování po přechodu z distanční výuky do prezenční. 

 Žáci, kteří měli problémy s učivem nebo připojením, byli doučováni p. asistentkou V. 

Formánkovou, buď online v pozdních odpoledních hodinách (až 6 hod.) nebo individuálně 

v prostorách školy. 

 Rotační výuka proběhla bez větších problémů, pouze ve 4. A se chlapec, který se online 

výuky nezúčastnil, docházel 2x týdně na individuální konzultaci a dopsání testů do školy. 

 Rodiče neprospívajících žáků jsou informováni prostřednictvím zápisu v žákovské 

knížce. 

 

      Za čtvrtý ročník zpracoval Mgr. Luděk Rýznar 

 

Distanční výuka v pátých třídách probíhala 2 hodiny denně. Střídali jsme předměty ČJ, 

M, Př, VL, AJ. 

Hodina informatiky – 1 h týdně. Po skončení distanční výuky byly každý den zadávány úkoly 

na procvičování učiva z pracovních sešitů, listů nebo často formou testů ve Forms, které se nám 

osvědčily a děti bavily. Tyto úkoly nebyly časově náročné – maximálně 45 min samostatné 

práce denně. Zadávány byly i referáty a projekty – AJ, Př a VL. 

Při on line hodinách Př a VL jsme využívali prezentací, v hodinách Aj poslech a videa, 

Wordwall a aplikace Wocabee . V každé hodině jsme využívali nasdílenou bílou tabuli. 

Při vysvětlování nového učiva, zejména v matematice, byly posílány odkazy na videa- 

Matýskova matematika, kde si mohli žáci připomenout učivo probírané na online výuce. 

Hodnotili jsme zejména plnění zadávání úkolů, aktivitu a snahu, a to jak slovně, zapsáním do 

chatu každému žákovi, tak i známkou, především testy ve Formsu. 

Úkoly, které děti posílaly, jsme zkontrolovali, opravili chyby a poslali zpět k opravě. 

Klady distanční výuky - děti se naučily pracovat s počítačem. Aspoň přes něj jsme byli 

s žáky v kontaktu. 

Zápory distanční výuky - rozdílné technické vybavení žáků pro připojení k online 

výuce, někteří neměli kamery, vypadával jim internet, mikrofon. Chyběl sociální kontakt, 

problém při soustředění a udržení pozornosti, psychická náročnost. 

Získané kompetence žáků: 

K učení: vyhledávali informace k projektům, referátům, hodnotili výsledky svého učení 
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K řešení problémů: nacházeli vhodný způsob řešení úkolů, variant k řešení úloh 

Komunikativní: zapojovali se do diskusí, rozhovorů, vhodně argumentovali 

Občanské: v ČJ - texty k ochraně ŽP, VL – české dějiny, vlastenectví 

Spolupráce s rodiči, třídní schůzky: e-mail, telefon, TS online 

Konzultační činnost - individuální konzultace s prospěchově slabými žáky návštěvou 

školy po skončení on line výuky. 

Přechod z distanční výuky do prezenční výuky - po příchodu do školy jsme zjistili 

úroveň znalostí, znovu připomenuli školní návyky. Zaměřili se na procvičování probraného 

učiva - v hodinách i v doučování, zvláště u žáků, kteří se neúčastnili distanční výuky. Žáci byli 

zařazeni do doučování a přezkoušeni z probraného učiva během individuálních konzultací. 

 

Za pátý ročník zpracovala Mgr. Hana Uhlířová 

 

5.2 Hodnocení pedagogické práce II. stupně 
 

Výuka probíhala na II. stupni ve školním roce 2020/2021 v 11 klasických třídách, ve 

kterých je zařazeno 247 žáků, z toho 93 děvčat. Na celý úvazek pracuje 17 vyučujících, na 

částečný úvazek 3 vyučující, 1 vyučující z I. stupně má část úvazku na stupni II. a 5 

vyučujících II. stupně má část úvazku na stupni I. Tři trenéři pracují na dohodu. Žáci se 

specifickými poruchami učení jsou integrováni v běžných třídách. V 6. až 9. ročníku 

vyučujeme podle ŠVP ZV JEDNIČKA. Výuka hokeje je v letošním školním roce na II. stupni 

organizována v rámci školního rozvrhu pro 6., 7. 8. a 9. třídy. 

V 6. ročníku byly využity 3 disponibilní hodiny na výuku českého jazyka, fyziky a 

informatiky, v 7. ročníku na výuku volitelných předmětů a v 8. a 9. ročníku na výuku dalšího 

cizího jazyka. V 7. ročníku jsou ve dvouhodinovém bloku vyučovány 2 volitelné předměty ve 

třech skupinách – skupina domácnosti a dvě skupiny konverzace v anglickém jazyce, v další 

jedné hodině jsou 3 volitelné předměty – seminář z přírodopisu, seminář z fyziky a seminář 

netradiční češtiny. V 6. A je pro hokejisty realizována rozšířená výuka tělesné výchovy v 

rámci hodin Tv a 1 disponibilní hodiny – český jazyk, v 7. A v rámci volitelných předmětů a 

1 hodiny Tv, v 8. A v rámci hodin tělesné výchovy a v 9. C v rámci 1 hodiny Tv. V 8. a 9. 

ročníku je v rámci 3 disponibilních hodin vyučován německý jazyk a ruský jazyk. 

V rámci projektu Šablony II probíhá ve čtyřech skupinách doučování žáků z českého 

jazyka – Mgr. Laštůvková, Mgr. Kašíková, Mgr. Gettin, Mgr. Čápek, v jedné skupině 

doučování z matematiky – Mgr. Šťastná a v jedné skupině doučování z anglického jazyka - 

Mgr. Brázdová. V letošním školním roce nebyly z důvodu pandemie Covidu otevřeny žádné 

kroužky. V rámci projektu Šablony II. mohou žáci navštěvovat Klub zábavné logiky a her – 

Mgr. Gettin , Čtenářský klub- Mgr. Laštůvková a Klub konverzace v cizím jazyce – Mgr. 

Brázdová a Mgr. Pán. 

Práce vyučujících je koordinována komisí odborných předmětů a předmětovými 

komisemi. Hlavním úkolem byla koordinace učiva v jednotlivých ročnících, sjednocení 

časových plánů a cílových požadavků na vědomosti a dovednosti žáků v průběhu distanční 

výuky v době pandemie Covidu.  

Od 12. 10. zůstaly na distanční – střídavé výuce 6. a 7. ročníky, 8. a 9. ročníky byly ve 

škole. Další týden se měly vystřídat. Situace se ale změnila a celá škola musela od 14. 10. 

přejít na distanční výuku. 

 Od 14.10 do 23.10 jsme řešili distanční výuku formou zadávané práce domů pomocí aplikace 

TEAMS. Někteří vyučující po domluvě s žáky zahájili on-line hodiny. Většina vyučujících 

čekala na notebooky, které byly pro vyučující již objednané. 

26.10. - 27. 10. bylo nařízeno mimořádné zdravotní volno 

28. 10. byl státní svátek 
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29. 10. - 30. 10. byly podzimní prázdniny 

Od 2. 11. byl vypracován rozvrh hodin on-line výuky pro celý II. stupeň následovně: 

Minimálně 2 hodiny týdně – M, Čj, Aj (3 hodiny), Rj, Nj 

1 hodina týdně – Z, D, Př, F, Ch 

1 hodina co 14 dní – Ov, Vkz, Inf 

Na další hodiny v těchto předmětech dostávají žáci zadané úkoly k vypracování, které 

odesílají přes aplikaci TEAMS zpět příslušným vyučujícím. Touto formou probíhají také 

kvízy a testy. 

Od 30. 11. přešly 6. – 8. třídy opět na střídavou výuku, 9. ročník měl výuku prezenční. Byl 

vypracován rozvrh hodin pro 6. – 8. ročník – lichý týden, kdy se prezenční výuky kromě 9. 

ročníků účastnily 7. B, C a 8. A, B a sudý týden třídy 6. A, B, C a 7. A. 

Od 4. 1. 2021opět přešly všechny ročníky II. stupně na výuku distanční – v tomto 

období probíhají on-line hodiny podle rozvrhu hodin platného od 2.11 až do 10. 5. 2021, kdy 

přešla výuka na střídavou s omezením hodin Tv a Hv. 

Od 24. 5. 2021 po dlouhé době začala opět prezenční výuka. 

V 9. ročníku probíhala on-line příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky a českého 

jazyka, kterou vedli vyučující Šťastná, Krobotová, Tichý, Kašíková a Laštůvková. 

 

 Zhodnocení distanční výuky předsedy předmětových komisí hlavních předmětů: 

 

Český jazyk 

 

Distanční výuka českého jazyka probíhala 3 krát týdně on-line a 1 krát týdně byly 

zasílány úkoly v MS Teams. Žáci 9. ročníků měli navíc možnost účastnit se 1 x hodinu týdně 

on-line přípravy k přijímacím zkouškám na střední školu. 

V průběhu distanční výuky se zadávání úkolů ustálilo na dvou pracovních listech 

z mluvnice a po jednom ze slohu a literatury. Zároveň měli žáci přístup k správným řešením 

nebo probíhala kontrola žákovských prací učitelem. 

Úkoly byly zadávány v MS Teams formou kvízů a zadání, doplňování i/y v Adobe 

Acrobat Readeru, zápisů z učiva do sešitu, pracovních listů, při jejichž tvorbě se využívaly 

učebnice, pracovní sešity, čítanky, ale i jiné zdroje.  

Učivo bylo doplňováno prezentacemi a odkazy na další stránky k procvičování. Formy 

promítání videí z Youtube nebo vlastních zdrojů bylo využito převážně v hodinách literatury. 

Žáci ve všech třídách měli jednou za čas zadánu časově omezenou písemnou práci - 

forma se často lišila - buď se jednalo o dopisování do dokumentu (doc, pdf), nebo o doplňování 

odpovědí do předem připraveného kvízu. Žáci byli hodnoceni také při psaní on-line diktátů 

nebo zasílali tematické slohové práce. Některé úkoly (zápisy, společné práce) byly hodnoceny 

formou splnil - nesplnil, ostatní podle stupnice hodnocení stejně jako v prezenční výuce. 

Motivačně učitelé hodnotili také aktivitu žáků. 

Okamžitou zpětnou vazbu dostávali žáci v on-line hodinách. S odstupem pak při 

revizích jednotlivých pracovních listů, diktátů, slohových prací či kvízů. V zadání Teams měli 

možnost nahlédnout na správná řešení a zjistit, které oblasti jim tak činily potíže. 

Žáci udělali výrazný krok ve zdokonalení práce prostřednictvím ICT, osvojili si 

základní komunikační dovednosti v dennodenním kontaktu s vyučujícími pomocí různých 

forem elektronické komunikace (e-mail, chat, sdílení souborů, video hovory). Řada z nich se 

naučila plánovat učení a plnění zadaných úkolů. Elektronická platforma také umožnila mnohým 

z nich projevit aktivitu, kterou by jinak neprojevili v prezenční výuce. 

K záporným stránkám jistě patřily ztráta sociálních kontaktů, pasivní sezení za 

obrazovkou a nemožnost uhlídat pozornost a projevy žáků na „druhé straně“ především ke 

konci distanční výuky. Při vypracovávání samostatných prací a testech často docházelo k 
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vyhledávání správných odpovědí na internetu a jejich sdílení mezi žáky, hodnocení pak 

nemohlo být vždy úplně objektivní. Často se také vyskytly občasné technické problémy 

s připojením. 

Žáci získali především komunikativní kompetence – kontakt s vyučujícími a žáky, 

pracovní kompetence – nutnost rozvržení, plánování a systematizace při plnění úkolů, při 

vypracování zadání a pracovních listů pak kompetence k učení a řešení problémů. 

Spolupráce s rodiči prostřednictvím mailu, chatu fungovala oboustranně dobře. Pokud 

se vyskytly nějaké potíže, byla snaha je aktivně řešit. Třídní schůzky proběhly taktéž bez větších 

problémů s překvapivě velkou účastí rodičů až na několik výjimek, které se však předem 

omluvily z účasti. 

Někteří žáci využili jak možnosti skupinové, tak individuální konzultace. Tyto 

probíhaly on-line v Teams, pokud byla příznivá epidemiologická situace, také ve škole. V 9. 

ročnících byly kladně přijaty konzultace k přípravě na přijímací zkoušky i „přijímačky 

nanečisto“ pro skupiny žáků. 

S přechodem na rotační výuku byla vidět na žácích zřejmá úleva z vidiny blížícího se 

konce distanční výuky. Mnohdy si někteří „postěžovali“ i nad množstvím zadaného učiva, 

přesto se našli i tací, kteří byli s distančním režimem zadobře a naučili se v něm „fungovat“. 

Při přechodu na prezenční výuku byl kladen důraz na zjištění stavu a doplnění probraného 

učiva, na jeho opakování a navázání na učivo nově probírané po zbytek školního roku.  

Neprospívající a žáci, kteří se nezapojovali do on-line výuky, měli v průběhu distanční 

i rotační výuky možnost účastnit se doučování, a to jednu hodinu týdně v předem stanovený 

čas. V průběhu prezenční výuky pak byli konkrétní žáci řešeni individuálně nebo skupinově 

formou doučování z šablon. 

Účast žáků v soutěžích: 

Okresní kolo:    Olympiáda v českém jazyce (on-line): 

Jakub J. Zelený - 16. místo 

Nathalie Hajnyšová - 21. místo 

 

Krajské kolo:   Recitační soutěž (video Youtube): 

Jakub J. Zelený ocenění v krajském kole + (náhradník do celostátního) - 

4. kategorie 

   Adleta Laštůvková – ocenění v krajském kole - 3. kategorie 

 

        Zpracoval Mgr. Eduard Čápek 

 

Anglický jazyk 

 Distanční výuka anglického jazyka na 1. stupni probíhala minimálně 2x týdně, další 

příprava spočívala v domácí samostatné práci s následnou kontrolou. Úkoly dostávaly děti 

průběžně a pravidelně po každé on-line hodině tak, aby si mohly zopakovat a procvičit učivo. 

Distanční výuka anglického jazyka na druhém stupni probíhala 3x týdně, v některých 

ročnících v menších skupinách. Dvakrát týdně někteří žáci 7. a 8. ročníku pracovali na 

zvyšování svých jazykových znalostí a dovedností v anglickém on-line klubu. 

 Do samotné výuky byly zařazovány všechny dovednosti – poslech, práce s textem, 

hlasité čtení, hovor, dialogy, psaní. Vyučující jazyka využívali kromě učebnic a pracovních 

sešitů názorné pomůcky a karty, prezentace, audio nahrávky, videa, pracovní listy, aplikace 

Wocabee a Wordwall, velice se osvědčil grafický tablet. Ověřování znalostí žáků bylo 

realizováno hlavně v on-line hodinách ústním opakováním a zkoušením, formou on-line testů, 

vytvořených v prostředí MS Forms, zadáváním samostatných prací a projektů. Žáci byli 

hodnoceni podle zavedených kritérií a také za aktivitu. Vždy jim byla poskytnuta zpětná vazba 

ústní nebo písemnou formou. 
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 Za klad distanční výuky považují vyučující především zvýšení žákovských kompetencí 

v oblasti práce v on-line prostředí a s výpočetní technikou. Také větší samostatnost a 

zodpovědnost žáků a klid v hodinách. Negativa však převažují. Chyběl hlavně osobní kontakt, 

některým žákům dělalo potíže účastnit se výuky nebo plnit zadané úkoly z důvodů materiálních, 

socioekonomických a osobnostně volních. 

 Konzultační činnost probíhala pravidelně individuální, popřípadě skupinovou formou 

ve škole, zájemci mohli navštěvovat on-line doučování každý týden. Většina žáků se při 

přechodu na prezenční výuku zadaptovala dobře. Dětem, které se nezapojovaly řádně do 

distanční výuky a slabším žákům, bylo nabídnuto doučování, aby měli možnost probrané učivo 

zvládnout a nechat se přezkoušet. 

 

        Zpracovala Mgr. Ivana Brázdová 

 

Matematika 

1. Průběh distanční výuky: 

- on-line hodiny matematiky byly v každé třídě 2x týdně, v 9. A ještě 2x týdně on-line 

příprava na přijímací zkoušky, v 9. B se dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky účastnilo 8 

žáků. Zápis z on-line hodin byl vždy zaslán žákům přes MS Teams. 

- úkoly na procvičení učiva byly zadávány z učebnice nebo PS 2x týdně, v 8. ročníku 3x 

týdně přes MS Teams. Žáci posílali řešení úloh ke kontrole vyučujícímu, vždy ten den večer 

bylo rozesláno správné řešení úloh k samostatné kontrole žáky. 

- při on-line hodinách i zadávaných úkolech byly využívány prezentace, videa na You Tube, 

grafický tablet, matematická aplikace GeoGebra – pro názornou ukázku např. úhlů, práce 

s tabulí White board. 

- úkoly byly hodnoceny splněno, nesplněno, písemné práce zadávané 1-2x za 3 týdny byly 

hodnoceny známkou. Při on-line hodinách dostávali žáci v některých třídách malé 1 za aktivitu. 

V 8. ročníku bylo připraveno vždy  4-8 variant zadání – eliminace sdílení řešení testu ostatními 

žáky. Ze stejného důvodu byly v 9. A na test zadávány každému z žáků jiné příklady. Žáci měli 

možnost si nezdar při písemné práci opravit. Na on-line hodinách obtížné příklady učitelé 

s žáky rozebrali. Žáci měli možnost on-line konzultací, individuálních nebo skupinových 

konzultací ve škole – někteří žáci této možnosti využili. 

2. Klady a zápory distanční výuky: 

- kladem bylo rychlé nastartování distanční výuky, vybavení vyučujících kvalitními notebooky, 

zdokonalení práce žáků s informačními technologiemi, práce s textem, samostatná práce žáků, 

velký důraz na kontrolu vlastní práce samotnými žáky. 

- záporem byla malá efektivita získaných znalostí a dovedností (projevilo se po návratu do 

školy), stahování řešení úloh z internetu, opisování, zhoršení sociálních vztahů mezi žáky. U 

některých žáků problémy s připojením, sdílení počítače se sourozenci, časté odbíhání od 

počítače během on-line hodin. 

3. Získané kompetence žáků 

K učení – vyhledávání informací, plánování plnění úkolů, samostatnost při řešení 

problému, komunikativní – při on-line hodinách 

4. Spolupráce s rodiči 

Emailem nebo telefonicky probíhala komunikace s rodiči žáků, kteří měli problémy – 

neodevzdávání zadané práce, neúčast na hodinách, podvody při písemných pracích. Většina 

rodičů na upozornění ze strany učitele reagovala a na čas došlo u žáků k nápravě, byli však 

rodiče, kteří reagovali sporadicky. U žáků, u kterých byl výrazný dlouhodobější problém bylo 

vyvoláno jednání s rodiči ve škole. 

5. Konzultační činnost 



 26  

Žáci, kteří neměli doma možnost připojení k internetu, si docházeli jednou týdně pro učivo 

do školy a odevzdávali zadanou práci. Někteří z nich využili také individuální konzultace 

s vyučujícím ve škole. Vzhledem k tomu, že to byli žáci spíše ze sociálně slabších rodin, bylo 

odevzdávání práce spíše problematické. Jeden chlapec z 6. B začal docházet na distanční výuku 

do Pontisu, kde byl pod dohledem pedagogů a jeho práce se velmi zlepšila. Jeden chlapec z  

8. B byl na dva měsíce na žádost rodičů na pobytu Na Vyhlídce, po tuto dobu se neúčastnil 

distanční výuky a absolvoval výuku na místě. 

Někteří žáci využívali vypsaných konzultačních hodin s vyučujícím – buď osobně nebo on-

line, případně si domluvily jiný čas konzultace. Nečinili tak ale všichni žáci, u kterých by to 

bylo žádoucí. 

6. Přechod z  distanční na prezenční výuku 

První fáze – rotační výuka byla pro všechny poměrně náročná – změna režimu na týden ve 

škole a opět týden doma byla náročná jak fyzicky, tak psychicky. Postupně si tak zvykali na 

režim škola. 

Druhá fáze – prezenční výuka již nastavila pevný režim, žáci si postupně zvykli na práci ve 

škole. Bylo ale zaznamenáno zhoršení vědomostí oproti on-line výuce (nebylo možno již 

stahovat z různých zdrojů řešení a návody práce), zhoršení v hodnocení testů (již nemohli 

využít nahlédnutí do sešitů, učebnic, sdílet řešení při on-line testech – jak tomu bylo na 

distanční výuce). Na druhou stranu určitě tak polovina žáků přistupovala k distanční výuce 

zodpovědně – a to se projevilo i v jejich znalostech při návratu do prezenční výuky. Potvrdilo 

se, že kdo pracuje běžně ve škole, neměl s formou distanční výuky problém, kdo neplní své 

povinnosti při běžné výuce, u toho se tento návyk spíše prohloubil. 

 

Zpracovala Mgr. Marcela Macečková 

 

Fyzika 

1. Průběh distanční výuky 

Četnost online hodin byla u fyziky stanovena 1krát týdně. 

Pan učitel Přidal (6. A, 6. C, 7. B, 7. C třídy): každou třetí hodinu dostávali žáci úkoly ke 

zpracování úkolů k dané problematice. Tyto zasílali v prostředí Teams k vyhodnocení. Forma 

zadávaných úkolů: praktická měření, výpočty podle probírané tématiky, využívání prezentací, 

videí. Při výuce byly využívány starší prezentace, některé byly zpracovány nově. Po celou dobu 

využíval videohovor přednášejícího, při určitých ukázkách se někdy připojili do videa i samotní 

žáci. Často využíval zápisy a nákresy na tabuli v programu Teams, tak i na tabuli ve třídě, která 

byla snímána kamerou. Zaslané práce byly hodnoceny klasicky jako u prověrek, žáci dostali 

vždy krátké hodnocení s klasifikací. Následující hodinu byly práce vyhodnoceny a 

zevšeobecněny nejčastější nedostatky. Žáci byli při online hodinách motivováni otázkami na 

malé jedničky. V druhém pololetí se často řešilo nezasílání úkolů, nejčastěji formou e-mailem 

rodičům. Nulovou zpětnou vazbu, nezasílání úkolů měli. Hrbáčková Nikola 6. A, Horký Tomáš 

7. B, Kymadze Miroslav 7. B, Šebelová Michaela 7. B, Urban Matyáš 7. B, Rekšák Jan 7. C. 

Paní učitelka Krobotová (6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C třídy): žáci dostávali každou 

hodinu úkol, buď poslání zápisu v sešitě, nebo vypracování řešení příkladů v pracovním sešitě. 

Pokud žáci dostali samostatnou práci, následující hodinu jsme probrali správné řešení. Žáci také 

v průběhu výuky vypracovávali testy – buď formou kvízu, nebo klasické písemné práce. Žáci 

dostali známku a hodnocení do zadání. Hodiny probíhali formou online hodiny, kdy žáci viděli 

prezentaci a poslouchali výklad vyučujícího nebo byla použita tabule Whiteboard, kde učitel 

psal a mohli psát i žáci. Řešení příkladů v pracovních sešitech od vydavatelství Taktik jsme 

řešili společně, žáci se zapojovali, odpovídali. Také žáci shlédli pokusy na videích, které byly 

využity z kanálu youtube. Prezentace jsem vytvářela nové. Nezasílání úkolů jsem řešila s rodiči 

prostřednictvím e-mailů nebo s třídními učiteli. 
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2. Klady a zápory distanční výuky, materiální vybavení 

Distanční způsob vyučování je jednoznačně mnohem náročnější pro učitele než na samotné 

žáky. Příprava na jednotlivé hodiny, zkoušení online a také vyhodnocování zadaných je časově 

velmi náročné. Materiální vybavení učitelů je na dobré úrovni, žáci se často vymlouvali na 

vypadávání WiFi nebo nefunkční mikrofon. Během distanční výuky se nám podařilo ve všech 

ročních zvládnout veškeré učivo. Také díky tomu, že se žáci lépe naučili pracovat s výpočetní 

technikou a osvojili si program MS Teams. 

3. Získané kompetence žáků 

Přínos vidíme ve zlepšení počítačové gramotnosti žáků. Došlo také se splnění kompetence žáků 

k učení a k řešení problémů. 

4. Spolupráce s rodiči, třídní schůzky 

Pan učitel Přidal jako třídní 7. C měl dvakrát třídní schůzku online se všemi rodiči. S rodiči bez 

připojení mluvil ve škole osobně.  

Paní učitelka Krobotová, třídní schůzku online se všemi rodiči jsem neměla. Komunikovala 

jsem s rodiči prostřednictvím e-mailu. Několikrát jsem jednala osobně ve škole s některými 

rodiči na individuální konzultaci. S některými rodiči jsem také komunikovala telefonicky nebo 

pomocí videohovoru přes Teams. 

5. Konzultační činnost 

Pan učitel Přidal měl ve středu konzultace pro žáky bez připojení internetu (Bíro, Chytka, 

Kroužková – nejlépe pracoval Bíro). Několikrát se na online konzultaci domluvila Michaela 

Šebelová – ani jednou se nepřipojila a ani neomluvila. 

Paní učitelka Krobotová měla v pátek konzultace pro žáky bez připojení internetu (Petr, 

Engelová, Pospíšilová – žáci konzultací využívali). 

Skupinové konzultace jsme nevyužívali. 

6. Přechod z distanční do prezenční výuky 

Rotační výuka – jak v prvním, tak ve druhém pololetí jsme na týden strávený doma zadali 

úkoly, které jsme následující týden zkontrolovali ve škole. 

Péče o žáky, kteří se nezapojovali do distanční výuky – Pan učitel Přidal se snažil provádět 

individuální konzultace, někteří žáci se připojili, někteří se nepřipojili. Horký Tomáš 7. B 

nevyužil žádnou z možností doplnění učiva i známek, spolupráce s otcem nefungovala. 

Paní učitelka Krobotová – Horký Ondřej 9. C nepracoval, nereagoval, po navrácení do školy 

některé úkoly a písemné práce splnil – bude hodnocen, dále sourozenci Atovičovi – nereagovali 

ani Karolína 8. A a ani Vladimír 9. C, ani jejich matka neodpovídala na e-maily. Vladimír začal 

docházet do školy, některé úkoly splnil – bude hodnocen.  

Péče o neprospívající žáky – žákům byla nabídnuta možnost opravy známek, rodiče 

neprospívajících žáků byli informováni 8. 6. 2021 (14 dnů před uzavřením známek). 

 

       Zpracovala: Mgr. Jitka Krobotová 

 

Přírodopis 

Online výuka přírodopisu probíhala v týdenních intervalech (1x týdně). Výuka 

volitelného předmětu Seminář z přírodopisu v 7. ročníku nebyla realizována. 

Úkoly byly zadávány průběžně (1x týdně). Domácí příprava žáků spočívala ve 

vypracování zápisů do sešitu, úkolů v pracovním sešitě a vytváření referátů, které žáci následně 

prezentovali v online hodinách. V průběhu online hodin jsme pracovali s učebnicí, pracovním 

sešitem. K zatraktivnění učiva jsme využívali tematické prezentace doplněné sdílenými videi 

či animacemi. Ověřování osvojení učiva žákem bylo realizováno formou online testů 

vytvořených v prostředí MS Forms (doplňovačky, poznávání vybraných organismů, otevřené i 

uzavřené otázky s výběrem možností) eventuálně ústním zkoušením. Zpětná vazba (zadané 

domácí práce, testy) byla žákům poskytována po vyhodnocení testů, a to ústně i písemně přes 
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Teams do hodnocení. Vše je tak písemně podloženo. Pokud se stalo, že někdo z žáků nedodržel 

termín odevzdání zadaného úkolu, do dvou dnů od nesplnění byl informován jeden z rodičů, že 

jejich syn/dcera nezaslal/a úkol. U vyšších ročníků (8. a 9.) byla zasílána upozornění o 

nesplnění prací do chatu přímo žákovi, pokud žák nereagoval, řešení neplnění jeho povinností 

proběhlo s TU. 

Za klad distanční formy vzdělávání je možno považovat zvýšení žákovských 

kompetencí v oblasti práce v online prostředí, práce s výpočetní technikou. Dále pak zvýšení 

schopností plánovat plnění zadaných úkolů, určování si priorit a nakládání s časem. Negativa 

v distanční formě vzdělávání lze spatřit především ve zvýšených časových nárocích jak na 

učitele tak i žáka při zadávání, plnění i vyhodnocení jednotlivých úkolů. Některým žákům 

dělalo potíže plnit zadané domácí práce z důvodů materiálních (nefunkční nebo nevhodná 

elektronika), socioekonomických (nízký sociální status rodiny) nebo samotná neochota žáků 

plnit zadané úkoly, účastnit se online vzdělávání. 

Rodiče byli vždy informováni o nespolupráci jejich dítěte při online hodinách, absenci, 

jakýkoli problém byl řešen přes email. Třídní schůzky proběhly ve 3. čtvrtletí video hovorem 

přes Teams, a to ve stanovenou dobu, kterou si určil každý TU sám dle svého uvážení. Rodiče 

byli o schůzce informováni s týdenním předstihem přes email. 

Konzultační činnost s žáky probíhala individuální formou, a to na půdě školy 

(sborovna), ve výjimečných případech i formou online konzultací. Konzultační činnost byla 

obzvláště využívána u neprospívajících žáků, dále pak u žáků, kteří se nezapojovali do distanční 

výuky. 

Přechod žáků do prezenční formy vzdělávání byl průběžný díky rotaci tříd (střídání 

prezenční a distanční formy). V případě žáků, kteří se nezapojili do antigenního testování a 

nenastoupili do prezenční části vzdělávání je učivo předáváno v týdenním rytmu (obsah učiva, 

zápisy a úkoly jsou pravidelně vkládány do Zadání v MS Teams). Žáci, kteří se nezapojovali 

do distanční výuky, tak i přes veškerá upozornění rodičům, mají nadále možnost učivo doplnit 

a po dohodě jsou přezkoušeni z určitých úseků probraného učiva. 

 

       Zpracovala Mgr. Zuzana Zatloukalová 

 

Zeměpis 

1. Průběh distanční výuky: 

Hodiny zeměpisu byly v průběhu distanční výuky ve všech ročnících 1x týdně. Práce 

byla zadávána přes platformu TEAMS, ve které probíhala celá distanční výuka, a to 1x týdně. 

Každý z vyučujících zadával práci úměrně tomu, kolik by toho žáci stihli za daný týden ve 

škole a s přihlédnutím na složitější distanční výuku. Přes TEAMS probíhalo také získávání 

znalostí od žáků a v tomto případě bylo opět přihlédnuto tak, aby zbytek zadané práce v daném 

týdnu byl menší, aby žáci nebyli zbytečně zatěžováni. Všechny úkoly i testy jednotliví vyučující 

zadávali do „zadání“, kde byla jednotlivým žákům poskytována i zpětná vazba. Ta byla 

poskytována i v průběhu on-line hodin. Všichni vyučující se zároveň snažili využít všech 

možných technologií, jako jsou prezentace, videa nebo schémata pro větší názornost. Všechny 

podklady pak žáci měli po celou dobu distanční výuky na TEAMS 

2. Klady a zápory distanční výuky, materiální vybavení: 

Klady: Zapojení žáků, kteří jsou v prezenční výuce často stydlivější. Zlepšení práce 

s výpočetní technikou. Zdokonalení plánování činností u žáků a nakládání s časem. U některých 

žáků došlo ke zvýšené komunikaci s rodiči. 

Negativa: větší nároky jak na učitele, tak žáky. Velké množství času stráveného u PC. 

S přibývající délkou distanční výuky prokazatelná u všech zhoršující se pozornost. Někteří ze 

slabších žáků začali ještě více ztrácet a někteří se vytráceli úplně. 
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Materiální vybavení – V některých případech se chystalo učivo 1x týdně ve sborovně a 

žáci si jej přišli vyzvednout, a přitom donesli úkoly a testy z týdne předcházejícího. Bohužel 

někteří ze žáků si učivo pouze vyzvedli, ale nedělali nic. 

3. Získané kompetence: 

Žáci v průběhu distanční výuky získali kompetenci k učení, řešení problémů a 

komunikativní a občanské. Kompetence komunikativní závisela na zapojení jednotlivých žáků, 

rozhodně se to nepodařilo u všech. Bohužel však byly jen složitě rozvíjeny kompetence 

personální. 

4. Spolupráce s rodiči, třídní schůzky: 

V řadě případů byla komunikace bez problémová, ale našli se tací, kteří komunikovali 

jen sporadicky nebo vůbec. U bezproblémových žáků, kteří si plnili své povinnosti nebyli 

rodiče kontaktováni. 

5. Konzultační činnost: 

Žáci měli možnost dostavit se na konzultace k jednotlivým vyučujícím, ale k danému 

předmětu tuto možnost nevyužil téměř nikdo. Jen ti, kteří si chodili pravidelně pro úkoly do 

školy. 

6. Přechod z distanční výuky do prezenční výuky: 

Počáteční rotace tříd pomohla klidnému přechodu žáků do prezenční výuky. Žákům 

bylo poskytnuto adaptační období. U slabších žáků byla snaha zvýšit jejich aktivitu ve výuce a 

zlepšit jejich prospěch, což se ne u všech bohužel podařilo, protože byli tací, kteří byli vůči této 

snaze apatičtí. Žáci, jejichž rodiče nesouhlasili s testováním měli kontaktovat pro obsah učiva 

jednotlivé učitele, což v některých případech nefungovalo, jelikož vázla komunikace se žáky a 

jejich rodiči. 

Zpracoval Mgr. Tomáš Buryšek 

 

Dějepis 

1. Průběh distanční výuky: 

Hodiny dějepisu byly v průběhu distanční výuky ve všech ročnících 1x týdně. Práce 

byla zadávána přes platformu TEAMS, ve které probíhala celá distanční výuka, a to 1x týdně. 

Každý z vyučujících zadával práci úměrně tomu, kolik by toho žáci stihli za daný týden ve 

škole a s přihlédnutím na složitější distanční výuku. Přes TEAMS probíhalo také získávání 

znalostí od žáků a v tomto případě bylo opět přihlédnuto tak, aby zbytek zadané práce v daném 

týdnu byl menší, aby žáci nebyli zbytečně zatěžováni. Všechny úkoly i testy jednotliví vyučující 

zadávali do „zadání“, kde byla jednotlivým žákům poskytována i zpětná vazba. Ta byla 

poskytována i v průběhu on-line hodin. Všichni vyučující se zároveň snažili využít všech 

možných technologií, jako jsou prezentace, videa nebo schémata pro větší názornost. Všechny 

podklady pak žáci měli po celou dobu distanční výuky na TEAMS 

2. Klady a zápory distanční výuky, materiální vybavení: 

Klady: Zapojení žáků, kteří jsou v prezenční výuce často stydlivější. Zlepšení práce 

s výpočetní technikou. Zdokonalení plánování činností u žáků a nakládání s časem. U některých 

žáků došlo ke zvýšené komunikaci s rodiči. 

Negativa: větší nároky jak na učitele, tak žáky. Velké množství času stráveného u PC. 

S přibývající délkou distanční výuky prokazatelná u všech zhoršující se pozornost. Někteří ze 

slabších žáků začali ještě více ztrácet a někteří se vytráceli úplně. 

Materiální vybavení – V některých případech se chystalo učivo 1x týdně ve sborovně a 

žáci si jej přišli vyzvednout, a přitom donesli úkoly a testy z týdne předcházejícího. Bohužel 

někteří ze žáků si učivo pouze vyzvedli, ale nedělali nic. 

3. Získané kompetence: 

Žáci v průběhu distanční výuky získali kompetenci k učení, řešení problémů a 

komunikativní a občanské. Kompetence komunikativní závisela na zapojení jednotlivých žáků, 
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rozhodně se to nepodařilo u všech. Bohužel však byly jen složitě rozvíjeny kompetence 

personální. 

4. Spolupráce s rodiči, třídní schůzky: 

V řadě případů byla komunikace bez problémová, ale našli se tací, kteří komunikovali 

jen sporadicky nebo vůbec. U bezproblémových žáků, kteří si plnili své povinnosti nebyli 

rodiče kontaktováni. 

5. Konzultační činnost: 

Žáci měli možnost dostavit se na konzultace k jednotlivým vyučujícím, ale k danému 

předmětu tuto možnost nevyužil téměř nikdo. Jen ti, kteří si chodili pravidelně pro úkoly do 

školy. 

6. Přechod z distanční výuky do prezenční výuky: 

Počáteční rotace tříd pomohla klidnému přechodu žáků do prezenční výuky. Žákům 

bylo poskytnuto adaptační období. U slabších žáků byla snaha zvýšit jejich aktivitu ve výuce a 

zlepšit jejich prospěch, což se ne u všech bohužel podařilo, protože byli tací, kteří byli vůči této 

snaze apatičtí. Žáci, jejichž rodiče nesouhlasili s testováním měli kontaktovat pro obsah učiva 

jednotlivé učitele, což v některých případech nefungovalo, jelikož vázla komunikace se žáky a 

jejich rodiči. 

Zpracoval Mgr. Tomáš Buryšek 

 

Chemie 

1. Průběh distanční výuky 

Distanční způsob vyučování je jednoznačně mnohem náročnější pro učitele, než pro samotné 

žáky. Příprava na jednotlivé hodiny, vlastní vedení hodiny, zkoušení online a také 

vyhodnocování zadaných úkolů je časově velmi náročné. V mnoha hodinách mi žáci vůbec 

neodpovídali, údajně jim vypadávala WiFi, nebo se pokazil mikrofon apod. Na podzim se 

objevilo i několik případů, kde si vypracované úkoly sdíleli a opisovali.  

Výuka byla plánována jedenkrát týdně. U osmáků proběhla v prvním pololetí 7krát, ve druhém 

pololetí 14krát. V devátém ročníku proběhla online výuka chemie v prvním pololetí osmkrát, 

ve druhém dvanáctkrát. 

- četnost zadávaných úkolů: 

Vždy do další hodiny, samostudia dostávali žáci úkoly ke studiu či zpracování dílčích úkolů. 

Každý měsíc byly rozsáhlejší úkoly zasílány do školy ke kontrole. 

- forma zadávaných úkolů: 

Do školy zpět pak zasílali vypracované vzorečky, výpočty a někdy referáty na probírané téma. 

Často jsem se setkával s tím, že úkoly za samotné žáky zpracovával někdo jiný, což se projevilo 

po návratu žáků do škol. Úkoly naprosto v pořádku, znalosti nulové. 

- využívání prezentací, videí atd.: 

Střídali jsme všechny formy online výuky, ať již výklad, prezentace, práci v pracovním sešitě, 

aktivní práci v hodinách a zapojení pomoci malých jedniček, tak zpracování zadaných úkolů 

v domácím prostředí. Při tvorbě vzorců jsme využívali tabuli na učebně chemie, hlavně při 

objasnění postupu. Tabuli v prostředí Teams jsem používal nejčastěji, bohužel neukázněnost 

žáků nedovolila toto prostředí sdílet pro úpravy samotných žáků. V každé třídě se našli experti, 

kteří sice nic neuměli, ale ostatním do jejich práce čmárali, mazali jim zapsané údaje apod. Pro 

objasnění některých postupů jsme používali i videoukázky. 

- způsob hodnocení: 

Velmi často jsem využíval malé, jednoduché otázky na malé známečky, ze tří malých známek 

průměrem vznikla známka velká za aktivitu, zkoušení. 

V každé třídě se objevilo několik žáků, kteří žádné úkoly zpět nezasílali. 

2. Klady a zápory distanční výuky, materiální vybavení 
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Nic kladného jsem na této formě výuky nenašel, snad jen to, že se nyní řeší větší důraz na 

znalosti žáků při práci na počítačích. Materiální vybavení u učitelů bylo školou zabezpečeno 

v dostatečné míře, na druhé straně se žáci velmi často na toto vymlouvali (omlouvali), jak jim 

něco nefunguje, nejde spustit, vypíná se apod.   

3. Získané kompetence žáků 

Určitě se naučili více a kvalitněji pracovat s výpočetní technikou. Samotná chemie ale touto 

formou výuky utrpěla. 

4. Spolupráce s rodiči, třídní schůzky 

S rodiči jsem spoustu věcí konzultoval přes email, někdy se zapojili i do online vyučování a 

tam jsme si podstatné věci vysvětlovali. Dvě online třídní schůzky (se stoprocentní účastí) jsme 

měli s mou třídou, 7. C. 

5. Konzultační činnost žáci měli možnost realizovat přímo ve škole individuální nebo 

skupinovou formou, ale také i online formou – malý zájem. 

6. Přechod z distanční výuky do prezenční výuky 

Při kontrole poznámkových sešitů po návratu do školy byla v každé třídě přibližně pouze třetina 

žáků bez nedostatků. Řada z nich neměla sešity vedeny vůbec. Nejlepší stav byl v 9. B – 11 

žáků z 19 kontrolovaných mělo zápisy bez nedostatků, naopak nejhorší v 8. A – 17 z 27 žáků 

nemělo větší část poznámek. 

- rotační výuka 

Byla velice krátká, úkoly jsme plnili průběžně. 

- péče o žáky, kteří se nezapojovali do distanční výuky 

Řadě žáků jsem podklady tiskl, bohužel bez nějakého efektu, zpětné vazby. 

- péče o neprospívající žáky 

Snažil jsem se je zvát do školy na konzultace, při hodinách jsem je přednostně vyvolával, efekt 

byl ale minimální. Na počátku června jsem rodičům všech těchto žáků zaslal informace o 

prospěchu i s možností nápravy. 

 

Zpracoval Ing. Vladimír Přidal 

 

Informatika 

Během distanční výuky měli žáci 5. - 9. ročníku shodně 1 hodinu informatiky za 14 dní. 

Četnost zadávaných úkolů závisela na probírané látce a na technických možnostech žáků. 

Zhruba jednou za dva týdny dostali žáci samostatnou práci k řešení.  

Úkoly byly zadávány přes MS Teams - předloha s pracovním listem v pdf nebo MS 

Office, podle níž žáci vypracovali daný úkol. Většinou se jednalo o komplexnější samostatnou 

práci žáků - práce v textovém editoru, tabulkovém procesoru, tvorba prezentace na zadané 

téma, zápis zdrojového kódu v poznámkovém bloku a jeho otevření v prohlížeči nebo práce 

v on-line programech na internetu. 

K probíranému učivu měli žáci k dispozici prezentace v MS Teams (teorie výpočetní 

techniky, HW, SW, práce ve Wordu, Excelu či Powerpointu). On-line výuka byla často 

doplňována videi především z YouTube . Mimo jiné byla využívána aplikace Pixton - virtuální 

propojení třídy a tvorba komiksů. Pro 5. a 6. ročník byl zvolen kurz „Buď safe online“ zaměřený 

na bezpečnou práci na internetu. V 8. ročníku žáci modelovali objekty 3D v Tinkercadu pomocí 

výukových videí, v 9. roč. programovali HTML – s pomocí kurzu www.jakpsatweb.cz. 

Vlivem rozdílného technického vybavení a internetového připojení bylo téměř nemožné 

hodnotit práci během on-line hodin mimo aktivitu proměněnou na malé jedničky. Jednou za 14 

dní žáci odevzdávali pracovní úkoly ve větších pracovních celcích ve výše zmíněných 

aplikacích. Ve škole pak bylo jejich portfolio prací dopracováno a hodnoceno. 

Na všechny úkoly zadané přes MS Teams dostali žáci písemně zpětnou vazbu přímo od 

učitele, případně jsme úkoly a práce konzultovali na on-line hodinách nebo individuálně přes 
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chat a e-mail. Zároveň proběhla zpětná vazba také formou porovnání prací od spolužáků, když 

si např. vytvořili galerii hotových děl nebo sdílených souborů, ke kterým měli všichni ostatní 

přístup. Zpětnou vazbou také byla funkčnost vytvořené práce - programování v HTML. 

Kladem distanční výuky je jistě nová zkušenost učitelů, žáků i rodičů. Žáci se 

bezpochyby zdokonalili v používání ICT, a to zejména takoví, kteří doposud v práci s PC 

technikou vykazovali jisté nedostatky, osvojili si základní komunikační dovednosti 

v každodenním kontaktu s vyučujícími, na které se nejednou museli obracet prostřednictvím e-

mailů či jiných komunikačních zdrojů. Řada žáků si dokázala samostatně rozplánovat, jakým 

způsobem budou plnit zadané úlohy. 

Mezi zápory patřila především ztráta sociálního kontaktu a doba, kterou žáci museli 

strávit „pasivním“ sezením za obrazovkou. Z pohledu výuky ICT jsme byli do značné míry 

limitováni také nedostatkem programového vybavení, ačkoli možná právě toto nás nasměřovalo 

k práci v on-line aplikacích. 

Mezi získané kompetence žáků patří především: 

Komunikativní kompetence – nutnost na každodenní bázi kontaktovat své učitele a spolužáky, 

domlouvat se s nimi na případných konzultacích a dalších provozních záležitostech 

vyplývajících z průběhu výuky. 

Pracovní kompetence – nutnost rozvrhnout si práci na zadaných úkolech, vytvořit si nějaký 

systém, podle něhož žáci postupovali. 

Kompetence k řešení problémů – nejednou bylo potřeba potýkat se s překážkami, které náhle 

vyvstaly, a najít řešení splňující očekávání všech zúčastněných. 

V komunikaci s žáky či rodiči nebyly větší problémy. V případě, že žáci neodevzdali 

domácí práce včas a nestalo se tak ani po několikátém upozornění, kontaktováni byli rodiče. U 

většiny případů došlo ihned k nápravě a zaslání všech úkolů.  

Během distanční výuky měl každý učitel stanovenou min. 1 hod. týdně pro individuální 

konzultace, v tomto čase jsme byli k dispozici žákům i rodičům. V případě, že nebyl čas 

vyhovující, byl domluven termín vyhovující pro obě strany. Konzultace nebo přezkoušení a 

doplnění učiva probíhalo převážně s těmi žáky, kteří se distanční výuky neúčastnili. S žáky, 

kteří se on-line hodin účastnili, postačilo případně dovysvětlení přes MS Teams (chat). Pokud 

bylo u některých žáků nedostatečné HW nebo SW vybavení, mohli si pak formou osobních 

konzultací, pokud to epidemiologická situace umožnila, práci dodělat. 

Přechod zpět k prezenční výuce v informatice byl poměrně snadný. V prvních hodinách 

došlo na třídění portfolia a doplnění prací. Žáci neúčastnící se distanční výuky měli možnost 

využít konzultací a také byli zváni na přezkoušení do školy. Neprospívajících žáků se vyskytlo 

poměrně málo, a to vlivem neodevzdávání domácích úkolů, jež byly hodnoceny. Zákonní 

zástupci těchto žáků na to byli průběžně upozorňováni, většinou došlo ihned k nápravě. 

 

        Zpracoval Mgr. Eduard Čápek 
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5.3 Přehled prospěchu a chování žáků za I. pololetí školního roku 2020/2021 
 

Třída Počet D Prospělo 
z toho 

vyzn. 
Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. 

Důtka 

ředitele 

Pochvaly 

ředitele 

   I.A 17 7 17 17     1           

   I.B 18 8 18 18                 

   I.C 20 10 20 20                 

  II.A 20 10 20 18 1               

  II.B 22 11 22 11                 

  II.C 20 9 20 18                 

III.A 23 12 23 23                 

III.B 21 12 21 19 1   2           

III.C 22 13 22 20                 

 IV.A 23 9 23 18     1           

 IV.B 21 10 21 11 1   1           

  V.A 24 11 24 20                 

  V.B 22 12 21 17 1 1 2           

  V.C 20 11 20 16 1               

1.st. 293 145 292 246 5 1 7           

   VI.A 20 9 19 9 4 1 2 1         

   VI.B 23 12 22 16   1   1        

   VI.C 23 10 23 14 3   3           

 VII.A 22 11 22 10 3               

 VII.B 20 5 14 6 8 6 1 1         

 VII.C 21 8 17 5 4 4 2 1 1       

VIII.A 27 6 26 9 8 1 3 1         

VIII.B 25 8 25 8 8   2 4         

IX.A 21 8 19 4 13 2 2 1         

IX.B 23 10 23 6 5               

IX.C 22 6 18 4 9 4 3 4         

2.st. 247 93 228 91 65 19 18 14 1       

škola 540 238 520 337 70 20 25 14 1   0 0 

% 100 44,1 96,3 62,4 13 3,7 4,6 2,6 0,2   0,0 0,0 

Rozdíl   1,5 -1,6 0,1 -1,3 1,6 -0,9 0,9 0,0   0,0 -5,5 
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5.4 Přehled prospěchu a chování žáků za II. pololetí školního roku 2020/2021 

Třída Počet D Prospělo 
z toho 

vyzn. 
Dost. Nedost. NTU DTU II.st. III.st. 

Důtka 

ředitele 

Pochvaly 

ředitele 

   I.A 17 7 16 16   1 1           

   I.B 19 8 19 19                 

   I.C 20 10 20 20                 

  II.A 19 9 18 17   1   1         

  II.B 22 11 22 21                 

  II.C 20 9 19 17 1 1             

III.A 23 12 23 21                 

III.B 21 12 20 16 1 1   1         

III.C 22 13 22 19 1               

 IV.A 23 9 23 13 3     1         

 IV.B 20 9 20 10 2   1           

  V.A 24 11 24 18 2   1 1         

  V.B 22 12 22 15 2     1         

  V.C 18 11 18 11 1               

1.st. 290 143 286 233 13 4 3 5         

   VI.A 20 9 19 9 6 1 2           

   VI.B 23 12 23 12 2             

   VI.C 23 10 23 13 4   1 1         

  VII.A 22 11 22 10 4   3           

  VII.B 20 5 17 9 6 3 1           

  VII.C 21 8 20 7 4 1 1 2 1 1   1 

VIII.A 27 6 24 8 10 3 4 2 1 1     

VIII.B 25 8 23 7 10 2 2           

IX.A 21 8 21 6 11   2         1 

IX.B 23 10 23 10 5             1 

IX.C 22 6 20 5 13 2 2 3   1     

2.st. 247 93 235 96 75 12 18 8 2 3   3 

škola 537 236 521 329 88 16 21 13 2 3   3 

% 100 43,95 97,0205 61,3 16,4 2,98 3,9 2,4 0,4 0,6   0,6 

Rozdíl   1,5 -2,8 6,9 4,8 3,0 3,7 2,4 0,4 0,6   0,2 

 V průběhu školního roku probíhala v určitých obdobích distanční, střídavá a prezenční výuka což částečně ovlivnilo hodnocení prospěchu 

za sledované období. 
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5.5 Soutěže a olympiády 
 

Žáci se pravidelně zapojují do výtvarných, hudebních, recitačních, matematických a 

sportovních soutěží. Dobrých výsledků dosahujeme ve všech oblastech, žáci postupují i do 

okresních a krajských kol, ale v letošním školním roce bylo zapojení do soutěží ovlivněno 

pandemií Covid. Přesto se žáci zapojili do řady soutěží a olympiád – tentokrát on-line: 

 

Soutěže Vv v rámci Město čte knihu – „Můj nejlepší kamarád“ 

  „Evropa ve škole“ – on-line přes aplikaci Teams 

 

Školní kolo:  

MO –  Z6 – 2 žáci 

 Z7 – 1 žák 

 Z8 – 2 žáci 

  

Matematický Klokan  Benjamín (6. +7. ročník) – 7 žáků 

    Kadet (8. +9. ročník) – 9 žáků 

DO – 1 žák 

ZO – 10 žáků 

Ch – Hledáme mladého chemika 

   

Do okresních kol se probojovali: 

MO     Z7  Laštůvková Adleta 7. C 

ČjO  16. místo Zelený Jakub Jeremiáš 9. B 

  21. místo Hajnyšová Nathalie 9. B 

ZO  6. místo Krump David 6. A 

  8. místo  Boška Jiří 9. B 

  12. místo Kolano Ondřej 7. B 

  13. místo Laštůvková Adleta 7. C 

  15. místo Blažek Marek 7. C 

  19. místo Kopa Kryštof 9. B 

  20. místo Kundera 8. 

   

BiO  9 žáků 

DO  6. místo Novák Jiří 9. C 

 

Do krajského kola se probojovali 
BiO 13. místo Laštůvková Adleta 7. C 

                                   Valentová Sára 9. C 

Ch – Hledáme mladého chemika –  7. místo Zelený Jakub Jeremiáš 9. B 

     29. místo Müller Matyáš 9. A 

Recitační soutěž  Zelený Jakub Jeremiáš 9. B - ocenění 

Laštůvková Adleta 7. C – ocenění 
 

Celostátní kolo 

Ch – Hledáme mladého chemika –  34. místo Zelený Jakub Jeremiáš 9. B 

 

Další soutěže se z důvodu vzniklé situace nekonaly. 
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6 Prevence sociálně patologických jevů 

Na škole pracují školní metodici prevence sociálně patologických jevů. V současnosti 

tuto funkci vykonává pro I. stupeň Mgr. Lenka Vágnerová, pro II. stupeň Mgr. Michaela 

Jarmarová. Školní metodici prevence úzce spolupracují s výchovnou poradkyní, školní 

psycholožkou, školní speciální pedagožkou a s vedením školy v rámci zajištění prevence 

sociálně patologických jevů. Jejich úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při 

řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné 

strany na pomoc odborníků. 

Preventivní program školy byl v letošním školním roce zaměřen na 537 žáků, a to 290 

z 1. stupně a 247 žáků 2. stupně.  

Jednotlivá témata prevence jsou začleněna průběžně do všech ročníků s ohledem na potřeby 

vyučujících, vyzrálost žáků a obsah ŠVP. Ke splnění krátkodobých cílů vytyčených v PPŠ 

neměla škola v letošním školním roce dobré podmínky. Nepodařilo se zrealizovat 

naplánované školní akce zaměřené na prevenci, protože od 9. října 2020 do 17. května 2021 

probíhala distanční výuka.  

V prvním pololetí řešili metodici prevence a třídní učitelé především neplnění školních 

povinností, neúčast na on-line výuce. Zaměřili se na zvýšení informovanosti žáků a rodičů o 

výsledcích vzdělávání a chování v distanční výuce. Plnění PPŠ nebylo možné zrealizovat 

vzhledem k nouzovému stavu. 

V období distanční výuky nabízely pomoc školní psycholožka Mgr. Kateřina 

Kistanová a speciální pedagog Mgr. Anna Muratidisová, jejich činnost vychází z poskytování 

poradenských služeb na školách, pracují v rovině dětí a rodičů, pomáhaly dětem vyrovnat se s 

důsledky uzavření škol. Speciální pedagog pomáhal s domácí přípravou, procvičováním a 

upevňováním učiva.  

Cílem PPŠ bylo zlepšení klimatu tříd a školy, zkvalitnění vyučovacích hodin, podpora 

zdravého životního stylu žáků, snížení prvotních projevů šikany. Bylo zrealizováno sedm 

adaptačních programů pro vybrané třídní kolektivy z prvního i druhého stupně. Během června 

proběhly ještě dva programy pro třídní kolektivy prvního stupně zaměřené na adaptaci po 

distanční výuce. 

V průběhu školního roku 2020/2021 nebyly řešeny projevy šikany ani jiné patologické 

jevy, kromě záškoláctví. Bylo vysledováno, že děti z méně podnětného sociálního prostředí 

mají problémy s účastí na on-line výuce. 

V druhém pololetí došlo k nárůstu neomluvených hodin, neplnění školních povinností 

a špatné domácí přípravy nejen při on-line výuce. 

Proběhla jednání se zákonnými zástupci a výchovné komise na obou stupních. Na druhém 

stupni bylo ve třech případech podáno oznámení o zanedbání povinné školní docházky na 

odbor školství, kde počet neomluvených hodin přesáhl počet 25. Dva žáci byli umístěni 

v SVP Dobrá Vyhlídka z důvodu přetrvávání absence ve výuce a opakovaných kázeňských 

problémů. 

Na začátku školního roku bylo všem žákům oznámeno, že se při řešení svých 

problémů mohou obrátit na každého pedagoga školy. Všichni učitelé se seznámili s krizovými 

plány a jak postupovat při řešení problémů s drogami, záškoláctvím, šikanou a podobně – vše 

je umístěno na serveru školy. Rodiče i žáci byli obeznámeni se školním řádem. I v letošním 

školním roce se škola zapojila do projektu KPPŠ, který zahrnula do svého PPŠ, besedy ani 

přednášky z důvodu epidemiologické situace neproběhly. Nadále probíhá spolupráce s 

pracovníky PPP Šumperk, MěÚ Šumperk (OSPOD), Policie ČR, Probační a mediační služby 

(PMS) a Poradny zdraví. Besedy byly přeloženy na následující školní rok z důvodu distanční 

výuky. 
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V průběhu celého roku jsme pravidelně spolupracovaly s PPP a SPC OK, pracoviště 

Šumperk a dalšími institucemi. Účastnily jsme se setkávání ŠSP a seminářů DVPP. 

 

Zpracovala Mgr. Michaela Jarmarová 

          školní metodik prevence 

 

6.1 Výchovný poradce 
 

a) Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Při řešení problémů žáků s poruchami učení i chování se řídíme platnou legislativou. 

Žáci jsou v případě potřeby diagnostikováni v poradenském zařízení PPP Olomouc – pracoviště 

Šumperk, SPC Šumperk nebo SPC Mohelnice, jeden žák druhého stupně je v péči SPC pro 

zrakově postižené v Olomouci – Hejčíně. 

 Na doporučení poradenských zařízení byla v tomto školním roce poskytována podpůrná 

opatření 2. a 3. stupně 25 žákům na 1. stupni (16 + 9) a 27 žákům na 2. stupni (23 + 4). Ve 

třídách 

1. stupně pracovalo 5 asistentek pedagoga a na 2. stupni v 9. ročníku jedna asistentka. Další 

péči a podporu v oblasti výchovy a vzdělávání poskytovaly po celý rok žákům školní 

psycholožka a školní speciální pedagožka. 

 Zajistili jsme zakoupení kompenzačních pomůcek, IT pomůcek, alternativních textů a 

učebnic pro žáky se SVP. 

 Všichni zainteresovaní učitelé byli seznámeni s podpůrnými opatřeními, péče o žáky 

byla zajištěna i prostřednictvím doučování v hlavních předmětech v rámci projektu Šablony II. 

 Naše škola neeviduje žáky mimořádně nadané. 

b) Podpora žáků s neprospěchem 

 Tato podpora spočívala hlavně v prevenci. Uskutečnilo se několik poradenských jednání 

se žákem, rodiči, třídním učitelem, učitelem daného předmětu, popřípadě výchovným 

poradcem, metodikem prevence nebo školním speciálním pedagogem. Účastníci schůzky 

společně projednali podmínky a cíle nápravy, aby nebyl žák na konci klasifikačního období 

hodnocen nedostatečně. 

 Distanční výuka ukázala, že za neprospěchem žáků většinou není slabé nadání a špatné 

sociální zázemí, ale spíše jeho nechuť se připravovat a plnit základní školní povinnosti a rovněž 

benevolentnost a nedůslednost rodičů. 

c) Kariérové poradenství 

 Žákům devátého ročníku a dalším vycházejícím byl po celou dobu poskytován aktuální 

informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich zájmy a předpoklady, s 

perspektivou na trhu práce a s podmínkami přijímacího řízení na SŠ. Obdrželi Atlas školství v 

tištěné i elektronické formě, odkazy na on-line prohlídky škol atd. 

 Žáci mohli využívat nabídku individuální a skupinové konzultace pro sebe i pro rodiče, 

základní informace byly rodičům poskytnuty též během on-line třídních schůzek. Vyučující 

matematiky a českého jazyka zajistili podporu při přípravě na přijímací zkoušky 

prostřednictvím on-line hodin a individuálních konzultací. 

 Žákům byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na SŠ, při 
odvolacích řízeních i vyhledání škol a oborů s 2. kolem přijímacího řízení. 

 Téměř všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení nebo na odvolání. 

d) Různé 

 V rámci sebevzdělávání se výchovná a kariérní poradkyně zúčastnila on-line setkání na 

úrovni Olomouckého kraje, souvisejícího s činností poradce na škole a přijímacím řízením. 

 Absolvovala vzdělávací program Kariérové poradenství ve škole prakticky, při kterém 

se seznámila s novými trendy poskytování kariérového poradenství ve školách. 
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 V průběhu 2. pololetí se zapojila do výzvy Olomouckého kraje VP KP IKAP. 

 

      Zpracovala Mgr. Ivana Brázdová 

       výchovná poradkyně 

6.2 Školní psycholog 
 

Školní rok 2020/2021 byl školní psycholožkou započat s mírným strachem a velkou 

nadějí. Strachem z toho, že děti budou opět staženy z lavic a usazeny před počítače, nadějí nad 

tím, že mimo jiné bude možné realizovat již v přípravném týdnu naplánované preventivní 

adaptační programy v kolektivech s novým třídním učitelem (1., 3., a 6. třídy). Do těchto 

programů se školní psycholožka pustila společně se speciální pedagožkou a vytvořily efektivní 

vzájemně se doplňující tandem. Před uzavřením škol v první půlce října se stihla práce ve všech 

1. a 3. třídách a jedné 6. třídě, další práci s kolektivy pandemie bohužel zhatila. 

Rodičům, žákům i učitelům naštěstí zůstala alespoň možnost řešit své starosti formou 

individuálních konzultací ve škole, případně konzultovat přes skype či telefon. Této možnosti 

hojně využívaly především děti, někteří rodiče a učitelé prvního stupně, kteří konzultovali 

hlavně problémové žáky. Dá se říct, že až na práci s kolektivy byla služba školního psychologa 

zachována v co největší možné míře. 

Pokud situace dovolila, bylo uskutečněno i několik velmi smysluplných setkání rodiče 

+ třídní učitel + školní psycholog (někdy dále + asistent pedagoga, případně vychovatelka 

školní družiny). Cílem bylo nastavit spolupráci celého systému směrem co největší pomoci a 

podpory pro dítě, které z nějakého důvodu ve škole neprospívalo/mělo problémy se spolužáky 

či autoritou. Nutno dodat, že jakmile se podařilo do spolupráce namotivovat a aktivovat rodiče, 

situace doznala viditelného zlepšení. Součástí práce byla také bohužel již méně radostná 

komunikace s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte v případech, že spolupráce s rodiči 

selhávala a chování dítěte zůstávalo neúnosné.  

Školní psycholožka komunikovala v případě potřeby i s dalšími institucemi a 

odborníky, např. pracovníky PPP, klinickými psychology, pracovníky SVP či pracovníky 

nízkoprahových zařízení.  

Celkově se potvrdil obecně platný, avšak stále málo aplikovaný princip, že tam, kde 

fungovala vzájemná provázanost a komunikace mezi rodinou, odborníky a službami, dařilo se 

dosahovat nejlepších výsledků, práce školního psychologa tak byla smysluplná. Školní 

psycholožka proto děkuje všem (učitelům, odborníků, rodičům i institucím), kdo se na této práci 

s dětmi a pro děti podíleli.  

 

Zpracovala Mgr. Kateřina Kistanová 

školní psycholog 

 

6.3 Školní speciální pedagog 
 

Od února 2020 je školní speciální pedagožkou Mgr. Anna Muratidisová. Její činnost 

vychází z obsahu vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Pracuje v rovině dětí, rodičů i učitelů. 

V zásadě se jedná o depistážní, diagnostickou, intervenční, metodickou a koordinační činnost.  

Během září a října realizovala spolu se školní psycholožkou sedm adaptačních programů 

pro vybrané třídní kolektivy z prvního i druhého stupně (1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 3. C a  

6. A). Dále navázala na práci se žáky ohroženými školním neúspěchem vlivem „vzdělávání na 

dálku“. Na žádost třídní učitelky realizovala intervenční vstupy v třídním kolektivu 2. A, které 

byly zaměřeny na pozitivní klima ve třídním kolektivu.  
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V době nouzového stavu nabízela pomoc v případě výskytu výukových potíží při 

domácí přípravě. Její činnost se zaměřovala na reedukaci i na procvičování a upevňování 

konkrétního učiva. Dětem také pomáhala vyrovnat se s důsledky uzavření škol. Pomoc 

probíhala v režimu on-line, později osobních konzultací. Jejích služeb využívali pravidelně žáci 

prvního i druhého stupně. Konzultace probíhaly také s rodiči a pedagogy těchto žáků. 

Po návratu dětí do lavic, pracovala s vybranými žáky převážně prvního stupně a to na 

eliminaci výukových rozdílů, způsobených distanční výukou. Dále ve spolupráci s třídními 

učiteli vyhledávala, žáky s rizikem vzniku SPU a doporučovala následnou péči o ně. V péči 

měla také žáky s výchovnými obtížemi. Během června proběhly ještě dva programy pro třídní 

kolektivy (1. A, 2. A) zaměřené na adaptaci po době kovidové. 

V průběhu celého roku pravidelně spolupracovala s PPP a SPC OK, pracoviště Šumperk 

a dalšími institucemi. Účastnila se setkávání ŠSP a seminářů DVPP. 

 

Zpracovala Mgr. Anna Muratidisová 

         školní speciální pedagog 

 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle Plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků pro školní rok 2020/2021. V souladu s prioritami plánu pokračovali 

3 pedagogičtí pracovníci ve studiu za účelem splnění kvalifikačních předpokladů. 

V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem 

při podezření na šikanu, žákům se potřebné informace předaly způsobem přiměřeným jejich 

věku prostřednictvím třídnických hodin, hodin občanské výchovy apod. 

Finanční prostředky přidělené na DVPP byly řádně čerpány. K DVPP je průběžně 

využíváno nabídek různých subjektů, které mají na tuto činnost akreditaci. 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo za školní rok 

2020/2021 celkem 42 510,- Kč. 

 

7.1 Projekt IKAPOK II 
 

 V letošním školním roce se škola zapojila do projektu Implementace krajského akčního 

plánu v Olomouckém kraji II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V 

obecné rovině projekt řeší další zkvalitňování možností profesního rozvoje pedagogických 

pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky/studenty 

prostřednictvím metodické podpory při výkonu pedagogické činnosti. 

 Jednou z klíčových aktivit je školní kariérové poradenství. Úkolem kariérového poradce 

ve škole je realizace individuálního a skupinového poradenství pro žáky a jejich rodiče, 

základní kariérová diagnostika, jednání se školami, získávání informací o jejich vzdělávací 

nabídce, organizování schůzek žáků s budoucími zaměstnavateli, spolupráce s dalšími 

poradenskými subjekty, depistáž nadaných dětí, poskytování poradenství třídním učitelům a 

dalším vyučujícím atd. Rozsah znalostí a dovedností je docela široký, proto vznikla potřeba 

posunout vzdělávání kariérových poradců na vyšší úroveň. 

 Účastníci projektu projdou v následujících letech pod vedením odborníků celou řadou 
seminářů a školení zaměřených na tvrdé a měkké dovednosti, které využijí při práci s cílovou 

skupinou. Dále se účastní schůzek s ostatními kariérovými poradci, které slouží k výměně 

teoretických i praktických dovedností z dosavadní práce se žáky, absolvují řadu pracovních 

jednání s vedením KCKP Olomouc a seznámí se s problematikou vyhledávání nadaných dětí a 

následné práce s nimi. 
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        Zpracovala Mgr. Ivana Brázdová 

 

7.2 Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Šumperk 
 

Je tomu již více než dva roky, kdy naši školu oslovila šumperská „zdravka“, že by 

chtěla navázat spolupráci v rámci projektu IKAPOK II. Ten je zaměřen na podnícení zájmu 

žáků ZŠ a SŠ o polytechnické/zdravotnické obory, na zatraktivnění výuky a spolupráci 

pedagogů základní a střední školy. Koncepce byla taková, že založíme 2 zdravotnické 

kroužky – pro mladší žáky 1. stupně a starší žáky 2. stupně. V plánu byly také workshopy na 

zdravotnické škole pro starší žáky, soutěž pro účastníky kroužků. 

Naše spolupráce se rozběhla na plno na počátku tohoto kalendářního roku i přes to, že 

nám nepřála epidemiologická situace. V lednu probíhaly přípravné práce a také koncepce 

„strategie“ v COVIDové době. Mohli jsme pracovat pouze s nejmenšími dětmi – našimi 

druháčky, které v té době ještě nezasáhla distanční výuka – ve dvou souběžných skupinách 

„Malý zdravotník“. Mimo březnovou a částečně dubnovou distanční výuku jsme se s dětmi 

v kroužku věnovali prevenci COVID-19 (únor), dentální hygieně, zdravé stravě (duben, 

květen). V květnu a červnu byly děti asi nejvíce nadšené, protože nastala ta „pravá“ 

zdravotnická práce – prevence a ošetřování domácích úrazů, úrazů v přírodě v průběhu 

prázdnin a základy první pomoci.  

Masáž srdce na modelech, umělá krev a imitace otevřených zlomenin, obvazování, 

ošetřování, a u toho dohled budoucích sestřiček - to byl soutěžní vrchol našeho půlročního 

zdravotnického snažení. Vítězové byli všichni zúčastnění – odměna a diplomy nechyběly! 

Workshopu na téma „Jak to chodí na zdravce“ se zúčastnili žáci 5. ročníku a „Co 

všechno dělá sestřička?“ byl určen pro 8. ročníky. Dětmi byly tyto akce přijaty nad očekávání 

kladně. 

V nastavených aktivitách budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

V závěru zbývá představit odbornou podporu ze šumperské „zdravky“, která se také 

podílela na vedení kroužků a organizaci workshopů - Mgr. Miroslava Šopíková a Mgr. 

Zuzana Gondová 

 Zdravotnický tým z Jedničky: 

Mgr. Tomáš Ráb – koordinátor věcných aktivit 

Mgr. Hana Hrubá – garant věcných aktivit – vedoucí kroužku 

Mgr. Zuzana Zatloukalová – garant věcných aktivit – vedoucí kroužku 

 

Zpracovala Mgr. Hana Hrubá 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Celoroční aktivity a práce ŠD 
 

Počet přihlášených dětí k 1. 9. 2020: 150 dětí 

Počet odhlášených dětí během roku : k 31.12.2020 se odhlásilo 5děti  

 

Rozdělení dětí do oddělení: pracovalo 5 oddělení 

● červená -  2.A a 2.B 

● zelená -  1.A a 3.C 

● modrá -  1.B a 2.B 

● žlutá -   1.C a 2.B 

● bílá -   3.A a 3.B 
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Personální zabezpečení: 

 1 oddělení červené vedla vedoucí vychovatelka Kozáková Soňa 

 2. oddělení zelené vedla Dana Kozáková 

 3. oddělení modré vedla Bc. Jolana Kvapilová 

 4. oddělení žluté vedla Jana Koníčková 

 5. oddělení bílé vedla Věra Formánková 

 

Roční tematický plán a jeho plnění: 

Práce všeho druhu. Tak se jmenoval letošní tematický plán. Celoroční činností nás provázel 

Ferda mravenec, který nás učil poznávat práce, povolání a zaměstnání všeho druhu. 

Plán byl podrobně rozpracovaný na týdenní celky. 

 

Naplánované celodružinové akce se nám bohužel nedařilo plnit v plném rozsahu a to kvůli 

celosvětové pandemii Covid 19 

 

Kroužky školní družiny: 

  -kroužek Aj 1. tříd vedla Bc. Jolana Kvapilová, Dana Kozáková a Jana Koníčková 

 

Naše družina se zapojila do Šablon II MŠMT  

 

Klub deskových her  vedla v 1. pololetí: Jana Koníčková, Soňa Kozáková a Dana Kozáková 

ve 2. pololetí: Jana Koníčková a Dana Kozáková 

 

Čtenářský klub  vedla celý rok Bc. Jolana Kvapilová 

 

Práce v těchto klubech se líbila nejen dětem, ale velmi kladné reakce jsme zachytili i od 

rodičů. Děti poznaly velké množství deskových her, při kterých je potřeba velkého soustředění 

a logického myšlení. 

Dítě se učí ovládat sebe samo, překonávat nepříjemné pocity při porážce a naopak tlumit v sobě 

radost z vítězství. 

Velkým přínosem byl také čtenářský klub, kde i neposedné děti se naučily vnímat text, 

porozumět mu a plnit různé jazykové úkoly. 

 

Práce vychovatelek v době pandemie: 

Vychovatelky se mimo práci ve svých družinách (úklid, výzdoba, plánování akcí na příští rok) 

zapojily také do distanční výuky svých tříd. Distančně vedly hodiny pracovní, hudební a 

výtvarné výchovy. 

 

Plánované celodružinové akce a jejich průběh: 

 Jablíčkový týden - proběhl 

 Halloweenská noc - neproběhla 

 Bramborový týden s celodružinovou soutěží ,,Bramboriáda“ - proběhl 

 Čertovská veselice -neproběhla 

 Lyžování v Hraběšicích - neproběhlo 

Čarodějnická veselice - proběhla 

Rekordiáda je také již tradiční akcí. Díky velmi jednoduchým úkolům s jí může zúčastnit každé 

dítě a většinou alespoň v jedné soutěži se umístí. Což děti dobře motivuje se zapojit - proběhla 

Sportovní odpoledne na hřišti školy, je také již tradiční akcí družiny, při které si děti změří síly 

v netradičních sportech - proběhla 
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Celodenní výlet - neproběhl 

 

Spolupráce a komunikace s rodiči a učiteli: 

S rodiči komunikujeme jak osobně při odevzdávání dětí, tak formou e-mailu a sms. 

Spolupráce s rodiči i s učiteli je dobrá. 

 

Výchovné problémy s dětmi: 

Výchovné problémy dětí jsou řešeny s rodiči, popřípadě s třídním učitelem. Ve druhém pololetí 

jsme měli takové případy nekázně dětí, které bylo nutné právě tímto způsobem řešit. Protože se 

jedná o malé přestupky, nebylo třeba je řešit s vedením školy. 

 

Materiální zabezpečení družiny: 

Každá družinka je dostatečně materiálně vybavena. Během roku bez problémů vybavujeme 

družinu drobným spotřebním materiálem, jako jsou lepidla, papíry, barvy a podobně. 

I přes každoroční personální změny v družině, je kolektiv vychovatelek velmi dobrý a vzájemná 

spolupráce výborná. 

 

Zpracovala Soňa Kozáková 

            vedoucí vychovatelka 

 

 

8.2 Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
 

V soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ jsme v tomto roce dosáhli 

obrovského úspěchu. Přestože se všechna kola, oblastní, krajské i celostátní konala online. 

Do krajského kola z oblastního postoupili dva žáci Müller Matyáš 9. A, Zelený Jakub 

Jeremiáš 9. B. 

Do celostátního kola 15. 6. 2021 postoupil mezi 40 nejlepších z celé ČR Zelený Jakub 

Jeremiáš 9. B. Celostátní kolo mělo proběhnout v prostorách Fakulty chemicko-

technologické Univerzity Pardubice. Bohužel bylo změněno na online. 

V tomto celostátním kole obsadil ze 40 účastníků 34. místo. Přesto je to obrovský 

úspěch nejen pro Jakuba. 

 

        Zpracoval Ing. Vladimír Přidal 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla 9. 6. 2021 tematická inspekční činnost zaměřena 

na získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu 

žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. Protokoly 

předcházejících kontrol jsou veřejně přístupné a jsou uloženy v ředitelně školy. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 

 

10.1 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 
 

  

Název organizace:    IČO:      

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 00852295 

SU AU 

Název účtu 

Skutečnost (v Kč) 

    příspěvek 
zřizovatele 

účelový 
příspěvek 

doplňková 
činnost 

dotace (KrÚ, SFŽP, 
SR, šablony) XXX XXXX 

NÁKLADY Z ČINNOSTI         

501 - Spotřeba materiálu         

501 0011 Metodika pro učitele (UZ 33353)       2 595,00 

501 0012 Učebnice pro žáky (UZ 33353)       19 931,71 

501 0013 Školní potřeby do 1.tříd  (UZ 33353)       6 135,00 

501 0015 Učební pomůcky od 200 Kč do 2.000 Kč (UZ 33353)       24 798,19 

501 0017 Předplatné (UZ 33353)       8 352,00 

501 0031 Potraviny ŠJ 1 115 826,65       

501 0033 Školní potřeby do ŠD 621,00       

501 0036 Kancelářský materiál 30 440,00       

501 0037 Předplatné (zřiz.) 4 429,00       

501 0038 Čistící prostředky ŠJ 59 815,41       

501 0039 Čistící prostředky škola 149 926,00       

501 0042 Vybavení lékárničky 311,00       

501 0043 Učebnice (zřiz.) 6 614,29       

501 0048 inkluze       458,00 

501 0049 Všeobecný materiál 206 563,13       

501 0055 Deskové hry (OP VVV 2019-21)       21 191,20 
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501 0058 Spotřeba materiálu /židle  HV   55 622,49     

501 0059 Spotřeba materiálu /držáky v HV   838,00     

501 0071 Spotřeba potravin DČ - svačiny, cizí strávníci     166 223,62   

501 0079 Čistící prostředky DČ     3 091,00   

501 0089 Všeobecný materiál DČ     372,00   

  Celkem 1 574 546,48 56 460,49 169 686,62 83 461,10 

       

502 - Spotřeba energie     

502 0031 Vodné, stočné 286 712,00       

502 0034 Teplo SATEZA škola, školní jídelna 635 180,09       

502 0035 Elektrická energie 482 502,00       

502 0071 Vodné, stočné (ŠJ - DČ)     8 794,00   

502 0074 Teplo SATEZA škola, školní jídelna (ŠJ - DČ)     5 623,00   

502 0075 Elektrická energie (ŠJ - DČ)     12 208,00   

502 0077 Elektrická energie (TV - DČ)     7 528,00   

502 0078 Vodné, stočné (TV - DČ)     8 213,00   

502 0079 Teplo SATEZA  (TV - DČ)     21 216,00   

  Celkem 1 404 394,09 0,00 63 582,00 0,00 

       

504 - Prodané zboží     

504 0010 Prodané zboží - pracovní sešity 339 875,00       

  Celkem 339 875,00 0,00 0,00 0,00 

       

511 - Opravy a udržování     

511 0031 Opravy a údržba - budovy 518 244,59       

511 0034 Opravy a údržba - oprava osvětlení (účelový příspěvek)   200 000,00     

511 0035 Opravy a údržba - učebních pomůcek 27 514,19       

511 0040 Opravy a údržba - stojů a zařízení 106 061,65       

511 0045 Opravy a údržba - programového vybavení 66 786,56       
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511 0052 Opravy a údržba - oprava osvětlení (HV - účel.přísp.)   17 851,13     

511 0053 Opravy a údržba - oprava podlahy (HV - účel.přísp.)   60 446,76     

511 0054 Opravy a údržba - malování (HV - účel.přísp.)   4 025,00     

511 0080 Opravy a údržba - stojů a zařízení (DČ)     457,00   

  Celkem 718 606,99 282 322,89 457,00 0,00 

       

512 - Cestovné     

512 0011 Cestovní náhrady       11 082,00 

  Celkem 0,00 0,00 0,00 11 082,00 

       

       

513 - Náklady na reprezentaci     

513 35 Náklady na reprezentaci 947,00       

  Celkem 947,00 0,00 0,00 0,00 

       

518 - Ostatní služby     

518 0011 Lyžařský výcvik 88 070,00       

518 0013 Lyžařský výcvik - pedagogové (UZ 33353)       4 400,00 

518 0025 Školní výlety 13 670,00       

518 0029 Plavecký výcvik (UZ 33353)       7 056,00 

518 0030 Plavecký výcvik - provozní náklady (účelový přípěvek)   15 120,00     

518 0031 Poštovné 1 625,00       

518 0032 Telefony 32 958,09       

518 0033 Internet 43 560,00       

518 0039 Revize 67 398,40       

518 0042 Zpracování mezd 91 301,00       

518 0045 Softwarové služby 140 400,23       

518 0046 Doprava - plavání UZ33070       4 840,00 

518 0047 ESET, Office NTB 23 ks (UZ 33353)       69 853,00 



 46  

518 0048 Plavání - provozní náklady ÚSC 10 000,00       

518 0049 Ostatní služby 121 714,22       

518 0057 Škola v přírodě - Mladoňov (dotace SFŽP)       78 780,00 

518 0059 Odvoz odpadu 97 465,56       

518 0060 Bankovní poplatky 33 695,68       

518 0072 Telefony (DČ)     371,00   

518 0073 OP VVV2 2019-21 (šablony)       35 654,80 

518 0073 Ostatní služby (DČ)     1 469,00   

  Celkem 741 858,18 15 120,00 1 840,00 200 583,80 

       

521 - Mzdové náklady     

521 0011 Mzdové náklady + asist.ped. (UZ 33353)       24 848 174,00 

521 0015 OON/trenéři (hokej) (UZ 33353)       36 720,00 

521 0017 Náhrady za prac.neschopnost       93 523,00 

521 0051 Odměny z fondu odměn 25 169,00       

521 0071 Mzdové náklady (ŠJ - DČ)     67 249,00   

521 0072 Mzdové náklady (TV - DČ)     10 281,00   

521 0073 Dohody (OP VVV2 - šablony)       237 750,00 

521 0074 Mzdové náklady/psycholog (OP VVV2 - šablony)       197 697,00 

  Celkem 25 169,00 0,00 77 530,00 25 413 864,00 

       

524 - Zákonné sociální pojištění     

  0011 ZP org. 9% (UZ 33353)       2 237 557,00 

  0017 ZP org. 9% (z vypl.odměn - rezervní fond) 2 265,00       

  0018 SP org. 25% (z vypl. odměn - rezervní fond) 6 242,00       

  0021 SP org. 25% (UZ 33323)       6 165 701,00 

  0071 ZP org. 9% (DČ)     6 969,00   

  0073 ZP org. 9% - psycholog (OP VVV2 - šablony)       17 794,00 

  0074 SP org. 25% - psycholog (OP VVV2 - šablony)       49 025,00 
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  0081 SP org. 25% (DČ)     19 231,00   

  Celkem 8 507,00 0,00 26 200,00 8 470 077,00 

       

525 - Jiné sociální pojištění     

  0011 Zákonné pojištění 4,2 ‰ (KOOPERATIVA) - (UZ 33353)       100 936,00 

  0071 Zákonné pojištění 4,2 ‰ (KOOPERATIVA) - (DČ)     506,00   

  Celkem 0,00 0,00 506,00 100 936,00 

       

527 - Zákonné sociální náklady     

  0011 Příděl do FKSP 2% (UZ 33353)       498 833,94 

  0014 Příděl do FKSP 2% - OON NP (UZ 33353)       20 199,75 

  0015 Skolení, semináře (vč. DVPP) - (UZ 33353)       14 500,00 

  0017 Příděl do FKSP 2% (z vypl. odměn z FO) 502,92       

  0024 Zákon.soc.náklady - respirátory       32 382,00 

  0027 Zákon.soc.náklady - roušky, respirátory (UZ 33353)       8 470,00 

  0037 Preventivní prohlídky zam. 5 000,00       

  0071 Příděl do FKSP 2% (DČ)     1 551,00   

  0073 Příděl do FKSP 2% - psycholog (OP VVV2)       3 954,00 

  0074 Příděl do FKSP 2% - NP (DČ)     1 674,60   

  Celkem 5 502,92 0,00 3 225,60 578 339,69 

       

544 - Prodaný materiál     

  0035 Prodaný materiál - bezkontaktní čipy 6 280,13       

  Celkem 6 280,13 0,00 0,00 0,00 

       

551 - Odpisy dlouhodobého majetku     

  0031 Odpisy DHM 102 855,00 150 000,00     

  0071 Odpisy DHM (DČ)     2 251,00   

  Celkem 102 855,00 150 000,00 2 251,00 0,00 
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558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku     

  0019 DDHM - notebooky Dell  Vostro (23 ks) (UZ 33353)       581 647,00 

  0020 Učební pomůcky od 2 do 40 tis. Kč (UZ 33353)       302 042,41 

  0023 DDHM - škola 273 790,28       

  0027 DDHM - škola - zesilovač FENTON 530,92       

  0028 DDHM - vybavení učebny HV (účelový příspěvek)   7 658,08     

  0034 Tabule - HV (účelový příspěvek)   9 558,54     

  0039 DDHM - vybavení učebny HV - skříně (účelový příspěvek)   44 000,00     

  0040 DDHM - pomůcky (OP VVV2)       2 429,00 

  0083 DDHM - škola  (DČ)     908,00   

  Celkem 274 321,20 61 216,62 908,00 886 118,41 

       

549 - Ostatní náklady z činnosti     

  0011 Pojištění - spolúčast školy (Kooperativa) 1 659,00       

  0039 Pojištění majetku a žáků 82 987,00       

  Celkem 84 646,00 0,00 0,00 0,00 

       

NÁKLADY CELKEM 5 287 508,99 565 120,00 346 186,22 35 744 462,00 

       

VÝNOSY Z ČINNOSTI     

602 - Výnosy z prodeje služeb     

602 0019 Školné ŠD 121 800,00       

602 0020 Stravné žáci 960 373,00       

602 0021 Stravné - svačiny (DČ)     175 058,00   

602 0022 Stravné - cizí strávníci (DČ)     125 568,00   

602 0023 Stravné - zaměstnanci 83 280,00       

602 0031 Stravné - příspěvek z FKSP 72 176,00       

  Celkem 1 237 629,00 0,00 300 626,00 0,00 
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603 - Výnosy z pronájmu     

603 0010 Pronájem TV (DČ)     59 000,00   

603 0011 Pronájem - kotelna,automaty, učebny (DČ)     2 973,00   

  Celkem 0,00 0,00 61 973,00 0,00 

       

604 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků     

604 0010 Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity 324 131,00       

  Celkem 324 131,00 0,00 0,00 0,00 

       

609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů     

609 0011 LVK 88 070,00       

609 0025 Školní výlety 13 670,00       

  Celkem 101 740,00 0,00 0,00 0,00 

       

644 - Výnosy z prodeje materiálu     

644 0035 Výnosy z prodeje materiálu 6 600,00       

  Celkem 6 600,00 0,00 0,00 0,00 

       

648 - Čerpání fondů     

648 0030 Použití fondu odměn  25 169,00       

648 0040 Použití RF (zákonné odvody k čerpání FO) 9 009,92       

  Celkem 34 178,92 0,00 0,00 0,00 

       

649 - Ostatní výnosy z činnosti     

649 0010 Ostatní výnosy z činnosti (opis vysvědčení + ostatní) 18 606,00       

649 0011 Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast Kooperativa) 659,00       

649 0014 Ostatní výnosy z činnosti (respirátory)       32 382,00 



 50  

  Celkem 19 265,00 0,00 0,00 32 382,00 

       

662 – Úroky     

662 0000 Úroky 2 019,41       

  Celkem 2 019,41 0,00 0,00 0,00 

       

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     

672 0010 Dotace - přímé náklady (UZ 33353)       35 062 965,00 

672 0016 Dotace - škola v přírodě SFŽP       78 780,00 

672 0030 Provozní příspěvek 3 726 000,00       

672 0038 Dotace OP VVV2 -šablony (psycholog)       565 495,00 

672 0040 Účelový příspěvek - provozní náklady - plavání   (UZ5)   15 120,00     

672 0042 Dotace - plavání (UZ 33070)       4 840,00 

672 0044 Účelový příspěvek - oprava osvětlení ve třídách   200 000,00     

672 0047 Účelový příspěvek - rekonstrukce učebny HV + vybavení (UZ5)   200 000,00     

672 0080 Účelový příspěvek - zvýš. náklady na odpisy (nařízen odvod)   150 000,00     

672 0099 ROP - projekt 46 890,00       

  Celkem 3 772 890,00 565 120,00 0,00 35 712 080,00 

       

VÝNOSY CELKEM 5 498 453,33 565 120,00 362 599,00 35 744 462,00 

       

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 210 944,34 0,00 16 412,78 0,00 

       

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 227 357,12   

REZERVNÍ FOND 160 357,12   

FOND ODMĚN 67 000,00   
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11 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

 

Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

Škola se ve školním roce 2020/2021 nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání. 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Škola realizovala projekt ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

s názvem „Nekonečný příběh“. Celková podpora projektu – 252 000,- Kč. Žáci 2. roč. 

absolvovali 5 denní pobyt ÚEV Mladoňov s ekologickým programem. Žáci s dalších ročníků 

neabsolvovali pobyt v Mladoňově z důvodu distanční výuky. Projekt bude realizován na 

podzim 2021. 

Projekt „JEDNIČKA – EFEKTIVIZACE VÝUKY I“, který navazuje na předcházející 

projekt a je rozšířen i na školní družinu bude částečně ukončen 31. 7. 2021. Některé aktivity – 

projektové dny - budou realizovány ve druhé polovině roku2021. 

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a 

žáků v následujících oblastech: 

- školní psycholog – personální podpora 

- vzdělávání pedagogických pracovníků 

- čtenářský klub 

- klub zábavné logiky a deskových her 

- klub komunikace v cizím jazyce 

- doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem 

- projektové dny ve škole i mimo školu 

- projektové dny ve školní družině i mimo školní družinu 

 O d 1. 8. 2021 bude pokračovat navazující projekt „JEDNIČKA – EFEKTIVIZACE 

VÝUKY II“, který je zaměřen na následující oblasti: 

- školní psycholog – personální podpora 

- doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem 

- projektové dny ve škole 

Škola realizuje projekt „Školní mléko“ jehož hlavní účel spočívá ve snížení deficitu 

vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků 

dětí. Mezi podporované mléčné výrobky patří kromě mléka i zakysané mléčné výrobky, ovocné 

svačinky, cereální tyčinky a jiné výrobky zdravé výživy. Ve škole je umístěn chladicí automat 

na výdej výše uvedených mléčných výrobků. Dítě má nárok na 1 dotovaný mléčný výrobek 

každý školní den. Výrobky si děti vyzvedávají kreditní kartou přímo z automatu. 

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Základní cíl projektu se zaměřuje na 

trvalé zvýšení spotřeby zdravé ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovacích návyků ve 

výživě dětí, dále na boj proti epidemii dětské obezity a zvrácení klesající spotřeby ovoce a 

zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci 1. – 9. ročníku. 
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

 

Odborová organizace ve škole nepůsobí. Priorita školy spočívá v dalším rozvíjení 

dobrých vztahů se všemi účastníky vzdělávání i zřizovatelem. Proto bylo nezbytné hodnotit 

veškeré činnosti školy či upravovat nebo rozvíjet budoucí aktivity s ohledem na tuto 

skutečnost. Škola chce být jednotnou organizací, jdoucí za společným cílem a spolupracující 

na všech úrovních. Proto zaměřuje své aktivity na otevřenou spolupráci s širším okolím. 

 


