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1. Základní údaje o škole
Název

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim

Sídlo

Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Právní forma

příspěvková organizace

IČ

750 161 09

IZO

600090337

Internetové stránky www.zs-zdarec.cz
Zřizovatel školy

Městský úřad Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Součásti školy

Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní výdejna

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Odstrčilová

Zástupkyně ředitele Zuzana Čáslavská
školy

Kontakty

ředitelka

731 557 456

reditelna@zs-zdarec.cz

zástupkyně ředitelky
školy

730 193 584

zuzana.caslavska@zs-zdarec.cz

731 557 456

martina.uchytilova@zs-zdarec.cz

vedoucí učitelka MŠ
vychovatelka ŠD

Školská rada

zástupce pedagogických pracovníků,
předseda

Zuzana Čáslavská

zástupce jmenovaný zřizovatelem

Lenka Frídlová

zástupce za rodiče žáků

Věra Adámková
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2. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení školy
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň
Komentář
a, MŠ – hodnocení: vnitřní části ½, venkovní část budovy = 1, venkovní hřiště = 1
Technický stav značné části budovy a zařízení odpovídá jejich ,,stáří“, přesto je budova
školy díky dobré spolupráci ze strany zřizovatele v dobrém stavu.
Po provedení zateplení celé budovy a výměny oken v roce 2015 došlo k odstranění
problémů s vytápěním a větráním. Celková ,,teplotní pohoda“ v prostorách MŠ je nyní
naprosto v pořádku.
Vybavení tříd je na velmi dobré úrovní, je průběžně doplňováno, upravováno, apod.
V letošním školním roce byly nakoupeny moderní didaktické pomůcky a nefunkční hračky
nahrazeny novými.
O letních prázdninách byla nově vymalována a vybavena ložnička v MŠ (koberec, sestava
nábytku). Na doporučení KHS Chrudim plánujeme odstranění vzniklé závady v ložnici MŠ
- lehátka na spaní, která jsou z pohledu KHS nevyhovující a jejich nahrazení nákupem
nových matrací pro každé dítě MŠ. Škola zakoupí novou skříňovou sestavu na ukládání
matrací a lůžkovin. Polštáře, přikrývky a lůžkoviny byly zakoupeny v roce 2018, jejich stav
je pravidelně kontrolován a jsou průběžně doplňovány.
Dosud se použité prádlo odváželo, do prádelny v SC Skuteč, v tomto školním roce se naše
škola v této oblasti osamostatnila. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky, utěrky,…) pereme
v nově zakoupené pračce se sušičkou.
Třída i kancelář MŠ byly vymalovány ve školním roce 2018/2019. Do třídy byly
zakoupeny sloty ze dřeva, ke kterým se zakoupily i nové židle. Stoly slouží dětem nejen ke
stolování, ale i k výuce a jiným činnostem.
V únoru 2020 uplynula doba udržitelnosti ,,Zahrady u malých šikulů“, o letních
prázdninách byly odstraněny všechny prvky, které nebyly v souladu s BOZP. Vzniklý nový
prostor byl upraven a oset. Pod okny MŠ děti plně využívají vybudované pískoviště z roku
2017. V srpnu 2020 byl ve všech pískovištích vyměněn písek.
b, ZŠ – budova a prostory, ŠD = 1
(velká třída (VT), malá třída (MT), školní družina ŠD, ředitelna, kabinet, WC, šatna)
Po provedení zateplení celé budovy a výměny oken v roce 2015 došlo k odstranění
problémů s vytápěním a větráním. Celková ,,teplotní pohoda“ v prostorách ZŠ je nyní
naprosto v pořádku.
ŠD – Ve školním roce 2017/2018 prošly rekonstrukcí prostory školní družiny. Kromě nové
výmalby se zde starý nábytek nahradil na zakázku vyrobeným, vestavěným nábytkem. Stejně
jako v MŠ byly zakoupeny nové jídelní stoly, které vyhovují hygienickým požadavkům a při
výuce jsou pro žáky mnohem pohodlnější. Tuto skutečnost ocenili především žáci, jejich
rodiče i vychovatelka ŠD, jelikož předchozí stav ŠD byl zastaralý a ne plně funkční. Ve
školním roce 2017/2018 byla odinstalována stará tabule a byla nahrazena novou tabulí, která
plně vyhovuje potřebám žáků všech věkových skupin. V tomto školním roce se zde
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namontovala vodoinstalace a bylo zde umístěno umyvadlo. V současné době jsou tyto
prostory připraveny pro možnost budoucího rozdělení ročníků.
MT (malá třída) – Ve školním roce 2017/2018 byly na náklady zřizovatele vyměněny
všechny radiátory.
V roce 2018 byla malá třída vymalována, zakoupil se zde nový gauč, který byl umístěn
v zadní části třídy a společně s kobercem se využívá k výuce i k odpočinku.
Je zde umístěno i nové vybavení na tělesnou výchovu (míče, medicinbal, florbalové
hole,…), zakoupily se nejrůznější výukové pomůcky a hry a vyměnily některé zastaralé a
nevyhovující učebnice. Třída je vybavena novými výškově nastavitelnými lavicemi a
židlemi, které plně vyhovují hygienickým normám. Také se zde odstranila původní tabule a
byla zakoupena tabule nová, výškově nastavitelná.
Žáci malé třídy ve výuce plně využívají deset přenosných zařízeni (tabletů), zakoupených
z projektu OPVVV – název: Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče II, reg.
Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010624, jehož realizace byla zahájena 1. 1. 2019.
V druhém pololetí bylo nutné zakoupit nový projektor k interaktivní tabuli.
VT (velká třída)- Ve školním roce 2017/2018 byly na náklady zřizovatele vyměněny
všechny radiátory.
V roce 2018 byla velká třída vymalována, zakoupil se zde nový koberec, který byl umístěn
v zadní části třídy a využívá se k výuce i k odpočinku. Třída je vybavena výškově
nastavitelnými lavicemi a židlemi, které plně vyhovují hygienickým normám. Také se zde
odstranila původní tabule a byla zakoupena tabule nová, výškově nastavitelná.
Kabinet - Jelikož ve škole chyběl prostor pro učitele, který by jim umožňoval ve volných
hodinách trávit čas ve škole (dosud – chodba ZŠ) a pracovat, zbudoval se v roce 2017 kabinet,
který nahradil původní sklad školních pomůcek.
Ředitelna - ve školním roce 2018/2019 prošla velkou rekonstrukcí ředitelna školy, kde
byla seškrabána původní malba, odstraněn koberec a nahrazen starý nábytek novým. Nyní
je ředitelna nově vymalovaná, je zde položen nový koberec a část nové elektroinstalace.
Další velká rekonstrukce probíhala v roce 2019 v průběhu letních prázdnin v prostorách
šatny ZŠ. Prostor byl vymalován, staré obložení bylo natřeno a žákům se zakoupily oddělené
sestavy na ukládání oblečení a bot na přezutí. O letních prázdninách byla odstraněna omítka
na celém schodišti v ZŠ. Stěny schodiště jsou nyní rovné, bílé vymalované a nezapomnělo se
ani na stropy. Vstup z šaten do prostorů základní školy získal novou podobu.
c, technické vybavení školy
Ve školním roce 2017/2018 došlo ke změně správce sítě a dodavatele internetových
služeb. Od této změny má škola nové internetové stránky, které nahradily původní a již hodně
zastaralé.
V roce 2018/2019 byl vyměněn promítací panel k interaktivním tabuli.
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Ve školním roce 2019/2020 byla vyměněna část zastaralých stolních počítačů určených
k výuce žáků, dále se z projektu Šablony II zakoupilo deset tabletů, určených k výuce dětí
v MŠ.
Škola i školka využívá školní bezdrátovou síť (WiFi), dále zde máme školní informační
systém (školní intranet), který je on-line dostupný rodičům i žákům, jedná se program o
MicroSoft Teams. Přes tento uzavřený web dostupný pouze žákům (rodičům) a pracovníkům
školy probíhala on-line výuka v době uzavření škol od 11. 3. 2020 do znovuotevření škol
k datu 25. 5. 2020.
Škola užívá celkem 18 stolních PC, z nichž 5 PC je určených pouze učitelům a zbývajících
13 PC žákům. V případě přenosných zařízení (notebook, tablet) je celkový počet kusů 13,
z nichž 3 notebooky jsou určeny pouze pro potřeby učitelů a zbývajících 10 tabletů mohou
využívat žáci ve výuce.

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Ředitelka školy, Mgr. Kateřina Odstrčilová byla do 31. 3. 2020 na rodičovské dovolené. Na
svoji pracovní pozici se k 1. 4. 2020 znovu vrátila, po dobu její nepřítomnosti a po dohodě se
zřizovatelem, vykonávala funkci zástupkyně ředitele paní Zuzana Čáslavská a ve vedení školy
byla jako osoba pověřená vedením školy po dobu trvání MD ředitelky školy.
Koncem školního roku 2018/2019 odešla paní učitelka, vyučující žáky 3. - 5. ročníků, na
mateřskou dovolenou, v srpnu 2019 nastoupila na její místo aprobovaná učitelka pro 1. stupeň
základní školy.
Ve školním roce 2019/2020 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem 9 zaměstnanců.
Pracovníci školy
Pracovníci (k 31. 8. 2019)

Fyzické osoby

Pedagogičtí

Fyzické osoby od 1. 4.
2020

7

8

6

7

1

1

Nepedagogičtí

2

2

Celkem

9

10

v tom: učitelé
vychovatelka

Poznámka: Změna počtu zaměstnanců od 1. 4. 2020 – nástup Mgr. Kateřiny Odstrčilové

aprobace pedagogů

funkce, pracovní
zařazení

1.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

ředitelka, učitelka ZŠ

2.

Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ

učitelka
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poznámka

1., 2. ročník
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3.

Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ

učitelka

4.

Vychovatelství, Studium
pro asistenty pedagoga

vychovatelka ŠD

3., 4., 5. ročník

učitelka
školní asistent

5.

Učitelství na mateřských
školách

zástupkyně ředitele školy
vedoucí učitelka MŠ

6.

VŠ předškolní a mimoškolní učitelka MŠ
pedagogiky

7.

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Hradec
Králové

Asistent pedagoga

Hrazeno z Evropských sociálních
fondů -Teritoriální pakt
zaměstnanosti PK

8.

Rodinná škola Polička

Školní asistent

Hrazeno z projektu OPVVV –

Ekonomicko administrativní služby

Učitelka MŠ

název: Zvýšení a zlepšení kvality
výuky na ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče II,
reg. Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010624

Provozní zaměstnanci školy
Funkce
1.

pracovnice školní
výdejny
uklízečka

2.

Školnice

Charakteristika: ZŠ - málotřídní škola s dvěma třídami, 1. -5. ročník – 23 žáků
MŠ – jedno oddělení – 17 dětí
ŠD – jedno oddělení – 23 účastníků
ŠV – svačiny a obědy MŠ, obědy ZŠ, obědy zaměstnanci
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4. Přehled oborů vzdělávání
Vzdělávání je zajišťováno podle těchto vzdělávacích programů:

MŠ – ŠVP PV – ,,Svět kolem nás“ – 17 dětí
ZŠ - ŠVP ZV – ,,Já jsem“ – 23 žáků

5. Hodnocení minimálně preventivního programu ve školním roce
2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 jsme se zaměřili především na primární prevenci sociálně
patologických jevů na škole – zlepšování klimatu ve škole, pomoc ostatním, soudržnost,
tolerance k odlišnostem a nedostatkům spolužáků, preventivní působení ve vyučování,
zodpovědné chování, zdraví životní styl, osobní bezpečí, bolest šikanování a zásady správné
hygieny – dle pokynů MZČR (COVID-19).
V informatice byli žáci seznámeni s bezpečným chováním na internetu a možná
nebezpečí - vyhrožování a vydírání, tj. Rizika internetu a komunikačních technologií. Žáci
byli poučeni, kde mohou hledat pomoc.
V prvouce a přírodovědě byli žáci seznámeni se zdravým životním stylem, odpovědným
a nezodpovědným chováním, předcházení krizovým situacím (beseda „Měkké cíle.“).
Vyučující se zaměřili na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na
rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, ochotě pomoci, soudržnost, tolerance
k odlišnostem a nedostatkům spolužáků. Žáci se učili, chránit své bezpečí, zásady správné
hygieny a využití získaných poznatků v praxi.
V tomto školním roce byl u jednoho žáka řešen velký počet zameškaných hodin (ve 4.
čtvrtletí probíhala u žáka po otevření školy nadále pouze online výuka, ale domácí výuka a
komunikace s rodiči byla velmi slabá, hodnocení na vysvědčení se mu však na základě doporučení
MŠMT nezhoršilo).

Jelikož byly od středy 11. 3. 2020 z důvodu rozhodnutí vlády uzavřeny všechny
základní, střední a vyšší odborné školy, byly plánované akce v rámci minimální prevence
zrušeny. Návrat do škol byl obnoven 25. 5. 2020, ale na doporučení MŠMT byl vstup do
budovy školy povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům a jiným ostatním
odborným pracovníkům. Proto probíhaly ostatní plánované akce pouze za účasti žáků a
pedagogů.
Školní metodik prevence se účastnil vzdělávacích kurzů a školení v oblasti prevence
sociálně patologických jevů.
Všichni pedagogové byli průběžně vzděláváni v oblasti prevence sociálně
patologických jevů formou propagačních materiálů. K dispozici jsou metodické pomůcky,
informace, důležité kontakty na odborné pracovníky a instituce.
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Vztahy v rámci pedagogického sboru byly na velmi dobré úrovni. Zdravý tým pedagogů
přispíval k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole.
Ve škole je schránka důvěry, do které se žáci mohli svěřovat s nejrůznějšími problémy.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Akce, kterých se rodiče mohli zúčastnit (od 11. 3.
byla škola uzavřena, tj. školní akce zrušeny, od 25. 5. nebyla účast rodičů na akcích školy
doporučena):
Divadelní představení
Den zdraví
Návštěva dravců
Hasičský záchranný sbor Hlinsko – beseda o 1. pomoci
Vánoční výstava v SeniorCentru Skuteč
Mikuláš
Vánoční tvoření
Návštěva kina
Vynášení Morény
Karneval

5.1.

Přehled plánovaných akcí pro školní rok 2019/2020

Plánované akce jsou formou komunitních kruhů, besed, exkurzí a přednášek sloužících
k doplnění témat ve vyučovacích předmětech.

Ročník Téma
1. - 5.

Seznámení se školním řádem, řádem školní zahrady,
vnitřním řádem školy a školní družiny.

Časová
dotace

Měsíc

1

září

3. 9.
Poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni.

1

5.9.
Divadlo – Popelka
27.9.
1. - 5.

1

Den zdraví – areál Chrudimské nemocnice

2.10.

Návštěva dravců

8.10. 2

Beseda v Městské knihovně Skuteč
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2

říjen
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Klima třídy – beseda - Šance pro Tebe nestátní
nezisková organizace v Chrudimi
15.10.
Evakuace školy.
24.10.
1. - 5.

2

1

Výuka témat ochrany člověka za mimořádných
situací. První pomoc.
11.11.

2

Vánoční výstava v SeniorCentru Skuteč
29.11.

1

Návštěva Muzea ve Skutči
29.11.

1

1. - 5. Mikulášská nadílka
5.12.
Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení
krizovým situacím.

1

listopad

prosinec

1

Beseda na téma „Měkké cíle.“
11.12.
Vánoční tvoření
17.12.

2

Kino Hlinsko
18.12.

2

Bezpečný internet – Beseda a řízený rozhovor
„Bezpečný internet. Rizika internetu a komunikačních
technologií.“

1

18. 12.

1. - 5.

Zdravý životní styl.
27. 1.

1

leden

1. - 5.

Dentální prevence.
4. 2.

2

únor

Tonda obal na cestách.
25. 2.

2

Soudržnost. Tolerance.
26. 2. (ŠD)

1

Poruchy příjmu potravy.
28. 2.

1
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1. - 5.

Recitační soutěž
4.3.
Zásady správné hygieny– „Chraňte sebe i vaše
blízké!“ pokyny z MZČR (COVID-19).
10.3.

2

1

1. - 5.

Akce zrušeny – rozhodnutím vlády byla škola
uzavřena

1. - 5.

Seznámení s krizovým plánem pro školy – Až se
sejdeme ve škole
Zásady správné hygieny (COVID-19).
25. 5.

1

Pochodové cvičení

3

Rizikové sporty. Nebezpečí o prázdninách.
26. 6.

1

1. - 5.

březen

duben
květen

1

červen

Cílem primární prevence pro letošní školní rok bylo zlepšování klimatu ve škole, pomoc
ostatním, soudržnost, tolerance k odlišnostem a nedostatkům spolužáků, preventivní působení
ve vyučování, zodpovědné chování, zdraví životní styl, osobní bezpečí, bolest šikanování a
zásady správné hygieny – dle pokynů MZČR (COVID-19).
Stanovení cílů vychází z vyhodnocení stavu tříd v předchozích letech a podle reálných situací
na škole.

a. Dlouhodobé a krátkodobé cíle MPP
a, dlouhodobé
Vedou k oddálení vzniku patologických jevů chování (šikana, záškoláctví, závislosti, …).
- Minimalizace výskytu rizikového chování.
- Vytváření nestresujícího prostředí ve škole.
- Systematická výchova a vzdělávání žáků v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu.
- Neustále zlepšování klimatu ve třídě i ve škole – rozvoj komunikace, vytváření klidné
atmosféry vzájemné důvěry a pochopení.
- Zdravý rozvoj osobnosti – sebevědomí, empatie a vytváření vlastního názoru.
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- Častější zařazování a uplatňování zásad prevence sociálně patologických jevů.
- Vytváření dostatečného zázemí a prostředí ke kvalitnímu trávení volného času.
- Spolupráce a zapojení všech pracovníků školy do systému prevence sociálně
patologických jevů.
- Spolupráce se zákonnými zástupci žáků v oblasti prevence.
- Zařazování častějších diskuzí, besed, přednášek ke zvýšení informovanosti žáků v
problematice sociálně patologických jevů a jejich prevence.
- Neustále sledování situace a potírání jakýchkoliv projevů šikany.
- Poskytování informací o problematice prevence projevů rizikového chování a nabízení
veškerých možností, jak plně zapojit žáky do vlastní realizace.
- Používat různé informační zdroje – porovnat a zhodnotit informace
- Adekvátně řešit problémy – stres, neklid, kritiku a neúspěch.
b, krátkodobé
Pokračování pravidelné školní aktivity v rámci výuky jednotlivých předmětů – viz tabulka.
- besedy pro žáky a nácvik komunikace při řešení konfliktů, sebepoznávání, šikany,
záškoláctví, závislosti aj.
- besedy pro pedagogy – účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích kurzech

b. Aktivity ve školním roce 2019/2020
Ročník

Téma

Časový
harmonogram

Slavnostní zahájení školního roku s rodiči
1. – 5.

Poučení žáků o bezpečnosti – při TV - plavání, hala, zimní
stadion, přestávky, pohyb ve škole, vycházkách, dnech volna

září

Pochodové cvičení

1. – 5.

Den zdraví – areál Chrudimské nemocnice
Evakuace školy
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Keramika
Klima třídy -beseda
Dravci
Halloween
Hasičský záchranný sbor Hlinsko – Ochrana člověka za
mimořádných situací, první pomoc.
Divadelní představení
Beseda „Bezpečný internet“
1. – 5.

Informační odpoledne pro rodiče
Beseda v knihovně Skuteč

listopad

Návštěva Muzea ve Skutči
Keramika
Sportovní hala – Skuteč
Vánoční výstava v SeniorCentru Skuteč
Mikuláš + Čertovské disco
Beseda a řízený rozhovor „Bezpečný internet. Rizika internetu
a komunikačních technologií“
Beseda na téma „Měkké cíle“
Keramika
1. - 5.

Pečení a zdobení cukroví

prosinec

Sportovní hala ve Skutči
Vánoční tvoření
Vycházka do lesa
Posezení u stromečku – nadílka
Sportovní hala - Skuteč
1. – 5.

Keramika

leden

Zdravý životní styl
Slavnostní rozdání pololetního vysvědčen
Sportovní hala – Skuteč

1.-5.

Dentální prevence
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Návštěva předškolních dětí v 1. třídě
Karneval ve ŠD
Pouchy příjmu potravy
Tonda obal na cestách
Soudržnost. Tolerance.
Keramika
Matematická soutěž Klokánek, Cvrček
Keramika
1. – 5.

březen

Sportovní hala – Skuteč
Hygienické zásady
Akce zrušeny – škola byla uzavřena

1.– 5.

duben
Seznámení s krizovým plánem pro školy – Až se sejdeme ve
škole
květen

1. - 5.
Zásady správné hygieny – Covid-19

1. - 5.

Fotografování tříd
Slavnostní zakončení školního roku – rozdání vysvědčení

červen

a vyhodnocení soutěží s rodiči

5.4. Hodnocení účinnosti
Aktivity

Název

Hodnocení min. - max.

Pro žáky

Tematické bloky v hodinách

12345

Jednorázové akce

1 2 3 4 5

Volnočasové aktivity

12 3 4 5

Zájmové aktivity ve škole
1 2 3 4 5
Schránka na dotazy, nástěnka,
1 2 3 4 5
dotazníky, knihovna
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Vzdělávání pedagogů

Kurzy, školení, literatura,
příručky

1 2 345

Aktivity pro rodiče

Zapojení do života školy

1 2 3 4 5

Propagace

Dostupné informace

1 2 3 4 5

Spolupráce pedagogů při řešení
problémů v chování žáků

Kázeňské přestupky

1 2 3 4 5

Spolupráce s rodiči při řešení
problémů v chování žáků

Kázeňské přestupky

1 2 3 4 5

Plnění prevence v rámci MPP bylo ovlivněno uzavřením školy od 11. 3. 2020 (Příloha č. 1 –
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020). Od 25. 5. 2020 byly
plánované školní akce zrušeny, protože nebyla účast rodičů na akcích školy doporučena a
ostatní plánované akce proběhly pouze za účasti žáků a pedagogů.
Na základě závěrů pedagogických porad a vyhodnocení dotazníků byly v rámci MPP stanoveny
cíle dlouhodobé a krátkodobé.

6. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
Zápis k povinné školní docházce proběhl 29. 4. 2020.
Dostavilo se

R

Ž

VK

S

Přijato

Odklad Dodatečně
přihlášeni

do 1. ročníku
nastoupilo

Celkem

3

1

0

1

1

3

0

0

3

Dívky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chlapci

3

1

0

1

1

3

0

0

3

R – Radčice, S – Skuteč, Ž – Žďárec u Skutče, VK – Vrbatův Kostelec

Celkový počet žáků se k 1. 9. 2020 navýšil o 2 žáky z důvodu podaných žádostí o přestup dne
25. 8. 2020.
Dne 31. 8. 2020 – vydáno rozhodnutí o přestupu žáků ze Základní školy a mateřské školy
Holetín, Horní Holetín 178, 539 71 Holetín.
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7. Počty žáků ve školním roce 2019/2020
Stav počtu žáků k 30. 9. 2019
Celkem

O

R

Ž

VK

Z

dívky

O

R

Ž

1. ročník

5

0

1

2

1

1

1

0

0

1

4

2. ročník

4

0

2

2

0

0

3

0

1

2

3. ročník

4

0

2

2

0

0

4

0

2

4. ročník

2

0

1

1

0

0

2

0

5. ročník

8

2

2

4

0

0

5

Celkem

23

2

8

11

1

1

15

Chlapci O

R

Ž

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

1

3

0

0

3

0

0

2

6

7

8

0

2

4

1

1

O – Oldřetice, R – Radčice, Ž – Žďárec u Skutče, VK – Vrbatův Kostelec, Z - Zalažany
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8. Výsledky vzdělávání a absence žáků
8.1.

Přehled za 1.ploletí 2019/2020
Přehled klasifikace a absence žáků
1. pololetí 2019/2020
Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

1. – 5.

Celkem žáků

5

4

4

2

8

23

Samé jedničky

5

3

4

1

4

17

Prospěli
s vyznamenáním

5

4

4

2

5

20

Prospěli

0

0

0

0

3

3

Neprospěli

0

0

0

0

0

0

Nebyli hodnoceni

0

0

0

0

0

0

Žáci, kteří budou
opakovat ročník

0

0

0

0

0

0

Napomenutí
třídního učitele

0

0

0

0

0

0

Důtka třídního
učitele

0

0

0

0

0

0

Napomenutí
ředitele školy

0

0

0

0

0

0

Důtka ředitele školy

0

0

0

0

0

0

Snížený stupeň
z chování

0

0

0

0

0

0

Pochvala třídního
učitele

0

0

0

0

0

0

Pochvala ředitele
školy

0

0

0

0

0

0

108

58

86

27

221

500

14.500

21.500

13.500

27.625

21.739

0

0

0

0

0

Počet zameškaných
hodin
Na žáka
Z toho
neomluvených

21.600
0
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8.2.

Přehled za 2. pololetí 2019/2020
Přehled klasifikace a absence žáků
2. pololetí 2019/2020
Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

1. – 5.

Celkem žáků

5

4

4

2

8

23

Samé jedničky

5

4

4

2

4

19

Prospěli
s vyznamenáním

5

4

4

2

5

20

Prospěli

0

0

0

0

3

3

Neprospěli

0

0

0

0

0

0

Nebyli hodnoceni

0

0

0

0

0

0

Žáci, kteří budou
opakovat ročník

0

0

0

0

0

0

Napomenutí
třídního učitele

0

0

0

0

0

0

Důtka třídního
učitele

0

0

0

0

0

0

Napomenutí
ředitele školy

0

0

0

0

0

0

Důtka ředitele školy

0

0

0

0

0

0

Snížený stupeň
z chování

0

0

0

0

0

0

Pochvala třídního
učitele

0

0

0

0

0

0

Pochvala ředitele
školy

0

0

0

0

0

0

Počet zameškaných
hodin

82

131

32

5

31

281

16.400

32.750

8.000

2.500

3.875

12.217

0

0

0

0

0

0

Na žáka
Z toho
neomluvených
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

9.1.

Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Stav k 31. 8. 2020
Pojmenování výchozího stavu
Až na vychovatelku ŠD, která ve škole působí po dobu nezbytně nutnou na pracovní
pozici učitelka, všichni pedagogové, kteří vyučují, splňují odborné kvalifikační
předpoklady pro výkon své pracovní činnosti.
Ve studiu vedoucímu k prohlubování odborné kvalifikace absolvovali někteří učitelé
různá školení, semináře, přednášky apod.

Během školního roku bylo rozhodnutím zástupkyně ředitelky školy uděleno
v období vedlejších prázdnin několik dnů tzv. samostudia.
Vzdělávání bylo ovlivněno uzavřením škol od 11. 3. 2020 (Příloha č. 1 –
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020) a přechodem
na distanční vzdělávání žáků.
Vzdělávací akce zrušeny z důvodu hygienických a protiepidemických opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19.
9.2.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
V letošním školním roce žádný zaměstnanec neabsolvoval studium ke splnění
kvalifikačních předpokladů.

9.3.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Pracovník

Druh studia
a, Rozšiřující studium

--------------------------------------

b, Studium k rozšíření odborné
kvalifikace

Vychovatelka ŠD
Studium pedagogiky
Místo konání: Obrataň, rozsah: 120
hodin
9. 8. 2019
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9.4.

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
V období od 8/2019 do konce 8/2020 se učitelé individuálně zúčastnili:
Pedagogické kurzy, školení, semináře, tzv. ,,rozšiřující vzdělávání“ apod.

Jméno

Název kurzu, školení

Učitelka MŠ

„Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“

Učitelka ZŠ

,,Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny“

Učitelka ZŠ

Pracovník ZŠ,
MŠ, ŠD

16. 10. 2019

MŠ

26. 9. 2019

ZŠ

„Výchova a vzdělávání žáků se SVP“

11. 11. 2019

ZŠ

Vychovatelka ŠD
Prevence rizikového
chování

,,Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“
,,Povinná dokumentace ŠD“
,,Kurz základů rizikového chování na internetu“

16. 10.2019 ZŠ, ŠD
12. 11. 2019
19. 5. 2020

Zástupkyně ředitele
školy
Vedoucí učitelka MŠ

„Právní minimum pro ředitelky mateřských škol“

10. Akce ZŠ a prezentace školy na veřejnosti
Slavnostní zahájení školního roku
Divadlo Víly srdíčkové - Popelka
Beseda v knihovně Skuteč
Den zdraví – MPP – areál chrudimské nemocnice
Ukázka dravců
Evakuace školy
Beseda na téma ,,Vztahy ve třídě“ –MPP
Ochrana člověka za mimořádných situací – První pomoc – MPP.
Informační odpoledne pro rodiče
Halloween
Vánoční výstava Senior Centrum Skuteč
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16. 1. 2020

MŠ
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Mikulášská nadílka
Čertovské disco
Vánoční nadílka a posezení u stromečku
Vánoční vyrábění s rodiči
Kino Hlinsko
Vycházka ke krmelci
Dentální hygiena – beseda MPP
Zahájení plaveckého výcviku
Karneval ve školní družině
Kulturní klub Skuteč - ,,Čarodějná pohádka“
Recitační soutěž
Zápis do 1. třídy
Fotografování tříd
Vysvědčení

11. Charakteristika MŠ , akce MŠ a prezentace školky na veřejnosti
Mateřská škola je umístěna v přízemní části budovy školy. Děti a učitelé využívají pro
výuku jednu třídu, ve které se v tomto školním roce vzdělávalo 17 dětí ve věku od dvou a do
šesti let.
Učebna sestává z prostoru herny s kobercem a potřebným vybavením pro herní činnosti dětí
a prostoru se stolky, které se využívají k pracovním a výukovým činnostem a ke stolování.
Odpolední odpočinek probíhá v ložnici, k tomuto účelu jsou k dispozici mobilní lehátka.
V přízemí budovy se nachází sociální zařízení pro děti a dospělé, dále kuchyňka pro výdej
jídel určených dětem MŠ a žákům ZŠ, šatna pro děti MŠ a žáky ZŠ a kancelář pro učitelky MŠ.
Čas určený k pobytu venku tráví děti na školní zahradě nebo před budovou školy, kde mají
pískoviště.
Provoz třídy zajišťovaly dvě kvalifikované učitelky, jedna nekvalifikovaná učitelka, školní
asistent a dvě provozní pracovnice.
V rámci ročního programu pravidelně navštěvují mateřskou školu divadla pro děti a jsou
připraveny mnohé další akce jako doplněk výchovně vzdělávací činnosti. Ve spolupráci se
základní školou byly děti MŠ a hlavně děti předškolního věku v1.třídách na ukázkové hodině.
Jelikož mateřská a základní škola úzce spolupracuje, chystáme od nového školního roku

Mgr. Kateřina Odstrčilová

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim

pravidelnou a systematickou přípravu předškolních dětí na vstup do 1. třídy pod vedením
učitelky ze ZŠ.
Jednotřídní mateřská škola má rodinnou atmosféru a paní učitelky kladou důraz na
individuální péči dětí.
Provozní doba MŠ

6:15 – 16:15 hod.

Počet tříd (kapacita)

1 (25 dětí)

Zapsaných

17 dětí

Věkové složení

2 – 6 let

Akce konané ve školním roce 2019/2020


Kino Hlinsko



Halloween



Pečení s dětmi, Svatomartinské rohlíčky



Divadlo víly Srdíčkové



Pečení perníčků s dětmi



Mikulášská besídka



Vánoční besídka pro rodiče



Vánoční nadílka



Bruslení na zimním stadionu – Skuteč



Plavání – krytý plavecký bazén ve Skutči



Ukázka dravců



Hudební vystoupení



Focení dětí MŠ i ZŠ (společné)



Společné opékání buřtů



Účast na pěvecké soutěži žáků ZŠ



Školní výlet



Návštěva dětí MŠ Poršova ze Skutče



Rozloučení s předškoláky
Akce školky byly ovlivněny rozhodnutím zřizovatele ze dne 13. 3. 2020 o uzavření MŠ

s účinností od 16. 3. 2020 na základě nouzového stavu v souvislosti s onemocněním
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COVID-19. Provoz školky byl obnoven 25. 5. 2020 za dodržení přísných hygienických a
protiepidemických pravidel v souladu s vydanými doporučeními MŠMT.

12.Přehled vzdělávání a činností v ŠD
Ve školním roce 2019/2020 docházelo do školní družiny 23 účastníků, z toho 9 účastníků z
1. a 2. ročníku. V oddělení jsou účastníci věkově od 1. - 5. ročníku.
Provozní doba v době školního vyučování byla pro školní rok 2019/2020 zajištěna takto:
RANNÍ ŠD: 6.30 – 7.30 hod.
ODPOLEDNÍ ŠD: 11.40 – 15.45 hod - příprava na oběd, prostírání, oběd s dětmi,
pedagogický dozor v jídelně, odpolední činnosti dle
skladby zaměstnání
O výchovu účastníků se starala jedna plně kvalifikovaná vychovatelka na částečný
úvazek a jeden asistent pedagoga na částečný úvazek (dotovaný z projektu).
Školní družina pracovala podle schváleného ŠVP pro zájmové vzdělávání. Cílem
výchovně vzdělávacích činností, bylo zaměření na efektivní využívání volného času, získávání
nových informací a vědomostí nenásilnou formou, podporu kreativity, dodržování hygieny před
a po jídle i správné stolování, estetiky prostředí, sportovní zaměření, účasti ve výtvarných
soutěžích, spontánních hrách, bezpečném chování, pořádku ve třídách, dokončení rozdělané
činnosti, vybudování si své pozice ve společnosti a celkový rozvoj osobnosti. Učili se
vzájemnému soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii i toleranci k odlišnostem.
Zvýšená pozornost byla kladena na dodržování kázně žáků a jejich zodpovědnosti za plnění
svěřovaných úkolů.
Vysoká pozornost byla věnována zásadám správné hygieny dle pokynů MZČR v rámci
ochrany před COVID-19 („Chraňte sebe i své blízké!“).
Školní družina byla spolu se školou dne 11. 3. 2020 uzavřena a pro zbytek školního roku
ukončena.
Od 25. 5. 2020 bylo účastníkům v odpoledních hodinách nabídnuto zájmové
vzdělávání (provoz ŠD nebyl povolen – nebyla v provozu ani ranní školní družina).
Byly vytvořeny dvě skupiny, kde byli účastníci neměnný. První skupina účastníci I.
třídy – 1. a 2. ročník. Druhá skupina účastníci II. třídy – 3., 4. a 5. ročník. Zájmové vzdělávání
vedla vychovatelka společně s asistentkou pedagoga. Většina času se trávila na čerstvém
vzduchu, tj. na školním hřišti a před budovou školy. Účastníci během zájmového odpoledne
neopouštěli prostory mimo školní budovu.
Hygienická pravidla pro účastníky:
1. Účastník musí být denně vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.

Mgr. Kateřina Odstrčilová
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2. Účastník se musí ve všech společných prostorách školy pohybovat s rouškou (záchody,
chodby, šatna).
3. Účastník zachovával rozestup 2 metry od ostatních účastníků.
4. Účastník musel dodržovat hygienická pravidla, se kterými byl seznámen.
5. V případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel mohl být
účastník ze skupiny vykázán.
6. Vstup do budovy školy byl povolen pouze účastníkům, nikoli zákonným zástupcům.
7. Byly zrušeny všechny akce školy.

Školní družina je umístěna v 1. patře školy a ke svým činnostem využívá nejen tento
prostor, ale další prostory školy - 1. a 2. třídu s interaktivní tabulí a počítači. Během celého roku
školní družina využívá školní hřiště s brankami pro fotbal, se sítí pro míčové hry, s hrazdou na
gymnastiku, tyčemi na šplh a doskočištěm pro skok do písku, velké obecní zatravněné hřiště
vzdálené 150 m od budovy školy, kde měli účastníci prostor k spontánním pohybovým
aktivitám. Školní zahradu s herními prvky a altánem účastníci z bezpečnostních důvodů
nepoužívali. K vycházkám a orientačním hrám je využíváno okolí školy. Ke sportovním
aktivitám účastníci využívají sportovní halu a zimní stadion ve Skutči. Ve velké třídě probíhala
každé úterý keramika.
Poplatek za školní družinu činil 70,- Kč za měsíc. Poplatek byl použit na nákup nových
stavebnic, her, výtvarných pomůcek, sportovních potřeb, hraček a knih.

Akce ŠD v průběhu školního roku:


Výzdoba prostor školy



Bezpečné chování na komunikacích



Keramika



Halloween



Čertovské disco



Pečení vánočního cukroví



Vánoční posezení a rozdávání dárečků



Výroba přáníček a PF



Sportovní hala ve Skutči



Karneval



Upevňování návyků v oblasti zdraví, hygienické zásady



Hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty



Výroba Morény



Prevence sociálně patologických jevů
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Hry na školní zahrádce a hřišti



Fotbal a tenis



Účast účastníků ve výtvarných soutěžích



Sám doma o prázdninách a účelné trávení volného času – přednáška

PRŮBĚŽNĚ:


zlepšování komunikace a společenského chování



rozvíjení ohleduplnosti



pěstování kamarádských vztahů a tolerance



opakování a procvičování učiva formou her



příprava na vyučování



interaktivní a výukové programy



vypracování domácích úkolů



výchova k péči o estetické prostředí školních prostor



rozvíjení logického myšlení



zájmové činnosti probíhající v rámci ŠD



činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební



opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví



formování životních postojů



prevence sociálně patologických jevů – návykové látky, delikvence, šikanování,
vandalismus, násilné chování, rasismus



hry pro zábavu a uvolnění, zábavné luštění



sebeobslužná činnost – návyky osobní hygieny, základy stravování a stolování,
zdravení, poděkování, oslovení, empatické chování
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13.Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
13.1. Plnění stanovených závazných vztahů vůči zřizovateli pro rok 2019
Zastupitelstvo Města Skuteč na svém zasedání dne 10. 12. 2018 schválilo rozpočet na rok
2019 takto:
Provozní náklady

622 000,00 Kč

Ostatní provozní náklady (závazné ukazatele)

--------------------

Rozpočet celkem

606 800,00 Kč

V rozpočtu na rok 2019 bylo počítáno s příjmy ze školného v částce 28 000,00 Kč –
skutečné příjmy ze školného k 31. 12. 2018 jsou 30 750,00 Kč.
Touto skutečností došlo ke zvýšení rozpočtu na částku 624 750,00 Kč.
13.2. Čerpání rozpočtu
Provozní náklady

549 444,46 Kč

Ostatní provozní náklady (závazné ukazatele)

-----------------

Celkem

549 444,46 Kč

Finanční prostředky příspěvková organizace čerpala účelně, dle doporučeného rozpočtu
zřizovatelem.
13.3. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku
Vykázáno k 31. 12. 2018

44 555,54 Kč

13.4. Tvorba a krytí fondů, jejich použití, převod prostředků z rezervního fondu
Fond odměn
Příspěvková organizace FO nemá
Investiční fond

Příspěvková organizace IF nemá

Rezervní fond
počáteční stav

41 982,53 Kč

tvorba

430 503,10 Kč

čerpání

- Kč

konečný stav k 31. 12. 2019

Mgr. Kateřina Odstrčilová
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Tvorba rezervního fondu: zlepšený výsledek hospodaření za rok 2018 – 32 034,10 Kč +
nespotřebované dotace ESF 398 469,- Kč.
Rezervní fond nebyl v roce 2019 čerpán.

14. Informace o čerpání účelově poskytnutých transferů
Z MŠMT
Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)

3 071 974,00 Kč

Dorovnání mezikrajových rozdílů (ÚZ 33076)

124 405,00 Kč

Finanční prostředky na překrývání PPČ (ÚZ 33074)

157 103,00 Kč

Celkem

3 353 482,00 Kč

Účelový znak 33353 byl vyčerpán v plné výši.
Účelový znak 33074 byl čerpán v částce 115 117,- Kč, částka 41 986,- Kč byla vrácena dle
avíza do SR z důvodu nedodržení podmínek v I. Etapě programu (nebyla splněna podmínka
překrývání – navýšení úvazku).
Účelový znak 33076 byl čerpán v částce 124 294,54,- Kč, částka 110 46,- Kč byla vrácena dle
avíza do SF z důvodu nedodržení podmínek (změna procent výše odvodů od 7/2019).

15.Projekty financované z cizích zdrojů
ESF projekt ,,Šablony pro MŠ´´

844 123,- Kč

Příspěvek z EU na školní asistenty do ZŠ, ŠD i MŠ a další, dle projektu – vyčerpaná částka za
rok 2019 je 445 654,00 Kč. Podrobné čerpání je v Čerpání rozpočtu organizace 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019.
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16. Veřejnoprávní kontroly
Dne 11. 12. 2019 proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
Finančním výborem Města Skuteč. Na základě protokolu o provedené kontrole se došlo
k závěru, že za kontrolované období nedošlo k porušení rozpočtové kázně a nebyl proto dán
důvod k jakýmkoliv sankcím ze strany kontrolního orgánu.
Dne 11. 6. 2020 byla v mateřské škole zahájena kontrola KHS Chrudim nad plněním
povinností kontrolované osoby, stanovených právními předpisy v ochraně veřejného zdraví
pro provoz škol a školských zařízení.
Zjištěná závada:
Závada v rozporu s §7 odst. Zákona č. 258/2000 sb. v návaznosti na §4 odst. 1 vyhlášky č.
410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
Závada bude odstraněna ve školním roce 2020/2021.
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17. Zhodnocení a závěr
Škola pracuje koncepčně a dle současných požadavků kladených na moderní výuku. V
průběhu přípravy na školní rok jsme provedli několik drobných revizí na základě zkušeností z
předchozích let. Rozvíjíme projekty a prohlubujeme výchovně vzdělávací práci. Snažíme se
zapojovat do environmentálních projektů zaměřených na výchovu žáků k ochraně životního
prostředí a udržení trvalého rozvoje. Postupně řešíme úkoly vyplývající z realizace Rámcového
vzdělávacího programu. V souvislosti s těmito úkoly jsme realizovali školení, ať již
individuálních, nebo pro celý pedagogický sbor. Škola nadále prohlubuje aktivity směřující k
tomu, aby se stala kulturně vzdělávacím centrem v obci. Z materiálního hlediska bude škola
nadále usilovat o revitalizaci vnitřních prostor budovy. Tato oblast je naší prioritou a je třeba
se na oblast zlepšení materiálních podmínek stále soustředit.

Ve Žďárci dne 27. 8. 2020

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla pedagogickou radou projednána
na poradě dne 28. 8. 2020.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla Školskou radou při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres
Chrudim, schválena dne 31. 8. 2020.
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18. Seznam příloh:
- Příloha č. 1 – Mimořádné opatření uzavřeni základních, středních a vysokých škol od 11. 3.
2020

-

Příloha č. 2 – Projekty do níž je škola zapojena
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