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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 

školy 

Zuzana Čáslavská 

    

Kontakty ředitelka 731 557 456 reditelna@zs-zdarec.cz 

 

zástupkyně ředitelky 

školy 

vedoucí učitelka MŠ 

730 193 584 zuzana.caslavska@zs-zdarec.cz 

vychovatelka ŠD 731 557 456 martina.uchytilova@zs-zdarec.cz 

 

Školská rada zástupce pedagogických pracovníků, 

předseda 
Zuzana Čáslavská 

zástupce jmenovaný zřizovatelem Lenka Frídlová 

zástupce za rodiče žáků Věra Adámková 

 

 

http://www.zs-zdarec.cz/
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2. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

prostředí, prostory a vybavení školy 

budovy, ložnice, herny, tříd a dalších místností a společných prostor školy - jejich estetická 

úroveň 

komentář 

a, MŠ – hodnocení: vnitřní části 1, venkovní část budovy = 1, venkovní hřiště = 1 

    Technický stav značné části budovy a zařízení odpovídá jejich ,,stáří“, přesto je budova 

školy díky 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..  

I v tomto školním roce došlo k modernizaci vybavení MŠ nákupem didaktických pomůcek a 

hraček, zároveň byly nefunkční pomůcky a hračky vyřazeny z inventarizace školy. 

    O letních prázdninách roku 2020 byla nově vymalována a vybavena ložnička v MŠ 

(koberec, sestava nábytku).  

V MŠ proběhla dne 11. 6. 2020 kontrola KHS, byla zjištěna závada v ložnici MŠ a statutární 

zástupce školy byl KHS vyzván k odstranění vzniklé závady. Dosud používaná lehátka na 

spaní, která byla z pohledu KHS nevyhovující, byla na jaře roku 2021 nahrazena zakoupením 

nových matrací pro každé dítě MŠ. Škola nechala vyrobit novou skříňovou sestavu na 

ukládání matrací a lůžkovin. Polštáře, přikrývky a lůžkoviny jsou nyní ukládány samostatně 

do oddělených a označených přihrádek pro každé dítě v MŠ. 

Společně s touto úpravou byly zakoupeny některé nové lůžkoviny, přikrývky a polštáře. 

      

Od podzimu roku 2019 se naše škola stala samostatnou v oblast praní lůžkovin, ručníků, 

utěrek, apod.. Použité prádlo pereme ve vlastní pračce se sušičkou. 

     Třída i kancelář MŠ byly vymalovány ve školním roce 2018/2019. V kanceláři MŠ 

plánujeme rekonstrukci včetně modernizace vybavení. 

Ve třídě jsou umístěny nové sloty ze dřeva včetně židlí, které plně vyhovují hygienickým 

požadavkům. Stoly slouží dětem nejen ke stolování, ale i k výuce a jiným činnostem.  

O letních prázdninách 2021byla nově vymalována chodba v MŠ včetně obložení, byly zde 

umístěny nové rámy na obrazy, ve kterých jsou vystaveny pamětní fotografie dětí a učitelů, 

kteří zdejší školu navštěvovali nebo zde pracovali. Topení na chodbě MŠ bylo zakryto 

výukovými prvky, které zároveň slouží i jako kryty na radiátory. 

V prostorách umývárny MŠ je nyní sprcha s odtokem vody, dále zde byly vyměněny 

zastaralé a ne plně funkční toaletní mísy a mezi ně nainstalovány barevné dělící clony. 

     V únoru 2020 uplynula doba udržitelnosti ,,Zahrady u malých šikulů“, o letních 

prázdninách školního roku 2019/2020 byly odstraněny všechny prvky, které nebyly 

v souladu s BOZP. Vzniklý nový prostor byl upraven a oset. O těchto letních prázdninách 

zde byly připevněny stínící folie na pletivový plot, které mají sloužit k zajištění větší 

bezpečnosti dětí a žáků. Stínící plachty máme v plánu zakoupit i nad pískoviště, které je 

vystaveno po celý den slunci. 
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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 novým, na zakázku vyrobeným, vestavěným 

nábytkem. Stejně jako v MŠ byly zakoupeny nové jídelní stoly a židle, 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, která 

byla nahrazena novou, plně vyhovující potřebám žáků všech věkových skupin. Ve školním 

roce 2019/2020 se zde namontovala vodoinstalace a bylo zde umístěno umyvadlo. 

V současné době jsou tyto prostory připraveny pro možnost budoucího rozdělení ročníků. 

   V letošním roce jsme se zaměřili na vybavenost školní družiny pořízením nových 

výukových pomůcek a hraček. 

 

     MT   

     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 
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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 i velké třídy ve výuce plně využívají přenosná zařízeni (tablety), zakoupené 

z projektu Šablony III..  

 

V druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo nutné zakoupit nový projektor 

k interaktivní tabuli. 

 

     VT  

     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. 

     V letošním roce byla aktualizována školní knihovna zakoupením nových titulů pro naše 

žáky.  

     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 nové 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. 

    Ve školním roce 2019/2020 byla vyměněna část zastaralých stolních počítačů určených 

k výuce žáků, dále se z projektu Šablony II zakoupilo deset tabletu, 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. 



Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

Mgr. Kateřina Odstrčilová 

     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 28, 

z nichž 10 zařízení je určeno pouze pro potřeby učitelů, zbývajících 18 zařízení mohou 

využívat žáci ve výuce. 

     Ve školním roce 2020/2021 bylo nakoupeno z projektu Šablony III. 10 nových tabletu 

určených k výuce v ZŠ. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Koncem školního roku 2020/2021 odešla paní učitelka, vyučující děti v MŠ, na mateřskou 

dovolenou, v srpnu 2021 nastoupila na její místo nová paní učitelka. 

Ve školním roce 2020/2021 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem 8 zaměstnanců. 

Pracovníci školy 

Pracovníci (k 31. 8. 2021) Fyzické osoby 

Pedagogičtí 6 

       v tom: učitelé 

                   vychovatelka 

5 

1 

Nepedagogičtí 2 

Celkem 8 

Poznámka: 21. 8. 2021 nástup na MD – učitelka MŠ 

 

 aprobace pedagogů funkce, pracovní zařazení Poznámka 

1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ředitelka, učitelka ZŠ – 2.16.01  

 

 

2. Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ učitelka ZŠ – 2.16.01 1., 2. ročník 

3. Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ učitelka ZŠ – 2.16.01 3., 4., 5. ročník 

4. Vychovatelství, Studium pro asistenty 

pedagoga 

vychovatelka ŠD – 2.16.02 

 

 

5. Učitelství na mateřských školách zástupkyně ředitele školy vedoucí 

učitelka MŠ – 2.16.01 

 

6. VŠ předškolní a mimoškolní 

pedagogiky 

učitelka MŠ – 2.16.01 mateřská dovolená 
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7. Předškolní a mimoškolní pedagogiky – 

vyšší odborné vzdělání  

učitelka MŠ – 2.16.01  

8. 1. 9. 2021 zahájení studia ve 

studijním oboru  - Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

Studium pro asistenty pedagoga 

 

učitelka MŠ – 2.16.01 

asistent pedagoga – 2.16.05 

 

 

Provozní zaměstnanci školy 

 Funkce 

1. pracovnice školní výdejny – 2.05.05 

uklízečka – 1.06.06 

2. školník – 2.21.25  

3. školní asistent 

 

 

Charakteristika:  ZŠ - malotřídní škola s dvěma třídami, 1. - 5. ročník – 21 žáků (1 žák 

vzděláván podle §38)  

       MŠ – jedno oddělení – 21 dětí 

       ŠD – jedno oddělení – 20 účastníků 

       ŠV – svačiny a obědy MŠ, obědy ZŠ, obědy zaměstnanci 

 

 

4. Přehled oborů vzdělávání 

Vzdělávání je zajišťováno podle těchto vzdělávacích programů: 

 

MŠ – ŠVP PV – ,,Svět kolem nás“ – 21 dětí 

ZŠ - ŠVP ZV – ,,Já jsem“ – 21 žáků  
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5. Hodnocení minimálně preventivního programu ve školním roce 

2020/2021 

 Ve školním roce 2020/2021 jsme se zaměřili především na primární prevenci sociálně 

patologických jevů na škole – zlepšování klimatu ve škole, vzájemná spolupráce, empatie, 

naslouchání, všímavost, respektující komunikace, pomoc ostatním, preventivní působení ve 

vyučování i on-line výuce, zodpovědné chování, zdravý životní styl, osobní bezpečí, bolest on-

line šikanování a zásady správné hygieny – dle pokynů MZČR (COVID-19). 

     V informatice byli žáci seznámeni s bezpečným chováním na internetu a možným 

nebezpečím – vyhrožování, vydírání, šikana na síti, tj. rizika internetu a komunikačních 

technologií. Žáci byli poučeni, kde mohou hledat pomoc.   

     V prvouce, přírodovědě a školní družině byli žáci seznámeni se soužitím mezi lidmi – řešení 

konfliktu, rasismus, mezilidské vztahy, pravidla slušného chování, šikana, týrání tělesné i 

psychické, sexuální zneužívání, kyberšikana, násilí v médiích, zdraví a závislost (péče o své 

zdraví, alkohol, drogy, kouření,…), osobní bezpečí, bezpečné chování v silničním provoze 

(chodec, cyklista), rizikové sporty, postup při volání ZZS.  

     Vyučující se zaměřili na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na 

rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, zodpovědné odevzdávání a plnění úkolů, 

účast na on-line hodinách, empatii a ochotě pomoci druhým. Žáci se učili chránit své bezpečí, 

zásady správné hygieny a využití získaných poznatků v praxi.  

     V tomto školním roce se neřešil žádný závažný výchovný problém. Tři žáci po otevření 

školských zařízení od 15. 4. 2021 do 11. 6. 2021 nenavštěvovali školu z důvodu nošení roušek 

ve třídách.  

     Vysoká pozornost byla věnována zásadám správné hygieny dle pokynů z MZČR v rámci 

ochrany před COVID-19- jejich dodržování, účinnost, odstranění nedostatků. 

     Škola byla na základě rozhodnutí vlády ČR dne 14. 10. 2020 uzavřena a dne 18. 11. 2020 

byla otevřena pouze pro účastníky 1. a 2. ročníku. Od 30. 11.2020 do konce kalendářního roku 

byl obnoven provoz pro všechny účastníky. Z důvodu nutnosti zachování homogenních skupin 

byla účastníkům 3., 4. a 5. ročníku upravena doba odchodů ve školní družině. Po vánočních 

prázdninách byla škola do 28. 2. 2021 na základě rozhodnutí vlády ČR opět otevřena pouze pro 

účastníky 1. a 2. ročníku. Od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 byla škola uzavřena. Od 12. 4. 2021 byl 

obnoven provoz pro všechny účastníky. Z důvodu nutnosti zachování homogenních skupin byla 

účastníkům 3., 4. a 5. ročníku upravena doba odchodů ve školní družině. V ranní družině začalo 

probíhat 2x v týdnu testování účastníků (pondělí, čtvrtek). Po dobu uzavření školy probíhalo 

on-line výuka a proškolování žáků školy. Byly vedeny třídnické hodiny přes aplikaci Microsoft 

Teams (1hodina týdně). 

      Školní metodik prevence se účastnil vzdělávacích kurzů (on-line) a školení v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů.  

      Všichni pedagogové byli průběžně vzděláváni v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů formou propagačních materiálů a zasíláním nových informací na e-maily i komunikací 
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přes aplikaci Microsoft Teams. K dispozici jsou metodické pomůcky, informace, důležité 

kontakty na odborné pracovníky a instituce. 

      Vztahy v rámci pedagogického sboru byly na velmi dobré úrovni. Snaživý a aktivní tým 

pedagogů přispíval k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole i při on-line výuce.  

      Ve škole je schránka důvěry, do které se žáci mohli svěřovat s nejrůznějšími problémy.  

       

 

      Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, i když byla jejich účast na školních akcích zakázána.  

 

Akce v průběhu školního roku: 

 

 Pohádka víly Srdíčkové „Zajíci jdou do školy“ 

 Mikuláš 

 Pečení vánočního cukroví 

 Vánoční posezení a rozdávání dárečků   

 Výroba vánočních dárečků (svícínky, sádrové odlitky), přáníček a PF, vánoční 

zvyky       

 Beseda „Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení krizovým situacím.“ – 

BESIP. Psychohygiena. 

 Bobování, sáňkování 

 Upevňování návyků v oblasti zdraví, hygienické zásady 

 Hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty 

 Den bezpečného internetu 

 Třídění a zpracování odpadů – Tonda Obal – on-line 

 Prevence sociálně patologických jevů – Pravidla slušného chování. Pomoc 

ostatním. 

 Výchovná beseda „Náš svět – chraň vše živé.“, Den Země. 

 Hry na školní zahrádce a hřišti 

 Čarodějnický rej 

 BESIP – Bezpečná cesta domů, do školy. Práce s modelem dopravního hřiště.  

 Venkovní stadion ve Skutči 

 Fotbal a míčové hry 

 Pozorování zatmění Slunce 
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 Výchovná beseda na téma „Bezpečně na silnici a na koupališti.“ 

 Výlet na zámek Žleby 

 Návštěva koupaliště ve Skutči 

 Poplach – nácvik evakuace školy 

 Návštěva ranče v Radčicích 

 Dobrovolné kempování na školní zahradě 

 Pochodové cvičení 

 Výchovná beseda na téma „Sám doma o prázdninách.“ 

 

5.1. Přehled plánovaných akcí za školní rok 2020/2021 

Plánované akce jsou formou komunitních kruhů, besed, exkurzí a přednášek sloužících 

k doplnění témat ve vyučovacích předmětech. 

 

Ročník Téma Časová 

dotace 

Měsíc 

1. - 5. Seznámení se školním řádem, řádem školní zahrady, 

vnitřním řádem školy a školní družiny. Poučení o BOZP při 

TV, P4 a VV. 

 Zásady správné hygieny dle pokynů z MZ ČR v rámci 

ochrany před COVID-19                                                       2. 9.                                          

Seznamovací hry – zlepšení klimatu ve třídě s novými 

spolužáky – vzájemná spolupráce, empatie, naslouchání, 

všímavost, respektující komunikace                          7. 9. - ŠD 

Poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni, o povinném 

nošení roušek.                                                                       9. 9.                            

Divadlo – pohádka víly Srdíčkové „Zajíci jdou do školy“  

14. 9.                                       

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

září 

1. - 5. Den zdraví – areál Chrudimské nemocnice       ZRUŠENO 

Zásady správné hygieny-Poučení žáků o základech hygieny 

a bezpečném chování před uzavřením školských zařízení.      

13. 10. - ŠD                                                                  

Výuka témat ochrany člověka za mimořádných situací. 

První pomoc .                         ZRUŠENO – ŠKOLA UZAVŘENA 

Evakuace školy.                      ZRUŠENO – ŠKOLA UZAVŘENA 

4 

1 

 

 

1 

1 

říjen 
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1. - 5. Zásady správné hygieny-Poučení žáků o základech hygieny 

– nošení roušky, mytí a dezinfekce rukou při pobytu ve 

škole.                                                                                   18. 11. 

Bezpečný internet – Beseda „Bezpečný internet. Rizika 

internetu a komunikačních technologií. Bezpečně 

v kyberprostoru. Šikana na síti.                                      26. 11. 

Pravidla „Schránky důvěry“ – nové připomenutí po 

distanční výuce.                                                                 24. 11.                         

1 

 

 

1 

 

1 

listopad 

1. - 5. Bezpečný internet – Beseda „Bezpečný internet. Rizika 

internetu a komunikačních technologií. Bezpečně 

v kyberprostoru. Šikana na síti.                                        1. 12. 

Mikulášská nadílka                                                              5. 12. 

Beseda na téma „Klima třídy“ -zásady správného chování 

ke spolužákům.                                                                  10. 12. 

 

1 

 

2 

 

1 

prosinec 

1. - 5. 

Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení 

krizovým situacím. 

BESIP. Psychohygiena.    11. 1. - ŠD, 21. 1. – 3. roč. ON-LINE 

Lidé se zdravotním postižením – lidé s hendikepem.                                                            

1 

 

 

 

1 

leden 

1. - 5. 

Beseda na téma „Záškoláctví, zodpovědný přístup k plnění 

školních povinností“.                                             

                                                   10. 2. - 1. a 2. , 3. - 5. ON-LINE 

Den bezpečnějšího internetu 

 

1 

 

1 

 

únor 

1. - 5. Poruchy příjmu potravy.        ZRUŠENO – UZAVŘENÁ ŠKOLA 

Beseda on-line – E-Bezpečí - Syndrom FOMO aneb 

Proč se všichni mají lépe než já?   

 ZRUŠENO – UZAVŘENÁ ŠKOLA 
 

2 

 

1 

březen 

1. - 5. Poučení žáků o BOZP během testování.             12. 4. 

Pomoc ostatním. Pravidla slušného chování.    21. 4. - ŠD 

Soužití mezi lidmi. 

 

1 

1 

1 

duben 
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1. - 5. Informování o možném celorepublikovém útoku na 

kteroukoliv mateřskou školu v ČR. Přijetí opatření pro 

školu.                                                                             7. 5. 

Beseda on-line – BESIP – Bezpečná cesta domů, do školy. 

Dopravní výchova.                                                  10. 5. - ŠD 

Šikana. Týrání. Sexuální zneužívání. Člověk a informace-

násilí v médiích. Zdraví a závislost. 

1 

 

1 

 

2 

květen 

1. - 5. 
Beseda s městskou policií „ Bezpečně na kole.“   ZRUŠENO 

Osobní bezpečí. Integrovaný záchranný systém-postup při 

volání ZZS. 

Nácvik evakuace školy (Čas evakuace celé školy a MŠ 

k brance u školní zahrádky 1,37s.).                                  22. 6. 

Beseda na téma „Sám doma o prázdninách“. 

Branný den-pochodové cvičení.                              29. 6. 

Rizikové sporty. Nebezpečí o prázdninách.           30. 6. 

1 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

červen 

 

 

Cílem primární prevence pro letošní školní rok bylo zlepšování klimatu ve škole, 

vzájemná spolupráce, empatie, naslouchání, všímavost, respektující komunikace, pomoc 

ostatním, preventivní působení ve vyučování i on-line výuce, zodpovědné chování, zdraví 

životní styl, osobní bezpečí, bolest on-line 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.  

Na základě závěrů pedagogických porad a vyhodnocení dotazníků byly v rámci MPP stanoveny 

cíle dlouhodobé a krátkodobé.  
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5.2. 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.  

- 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.  

- Neustálé 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, šikana na síti, násilí v médiích, 

sebepoznávání, šikany, záškoláctví, závislosti – alkohol, kouření, aj. 

- besedy pro pedagogy – účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích kurzech  

(on-line) 
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5.3. Aktivity ve školním roce 2020/2021 

Ročník Téma  
Časový 

harmonogram 

1. – 5. 

 

Slavnostní zahájení školního roku. 

 

Poučení o BOZP při Vv, Pč a Tv - plavání, hala, venkovní a 

zimní stadion, přestávky, pohyb ve škole, vycházkách, dnech 

volna. 

 Zásady správné hygieny dle pokynů z MZ ČR v rámci ochrany 

před COVID-19.                                                                                             

2.9.                                          

Seznamovací hry – zlepšení klimatu ve třídě s novými 

spolužáky – vzájemná spolupráce, empatie, naslouchání, 

všímavost, respektující komunikace.                                                             

Poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni, o povinném nošení 

roušek.                                                                              

Divadlo – pohádka víly Srdíčkové „Zajíci jdou do školy“        

září  

1. – 5. 

Zásady správné hygieny-Poučení žáků o základech hygieny a 

bezpečném chování před uzavřením školských zařízení.       

Výuka témat ochrany člověka za mimořádných situací. První 

pomoc. 

Venkovní stadion ve Skutči 

říjen 

 1. – 5. 

  

Zásady správné hygieny-Poučení žáků o základech hygieny – 

nošení roušky, mytí a dezinfekce rukou při pobytu ve škole.         

Bezpečný internet – Beseda „Bezpečný internet. Rizika 

internetu a komunikačních technologií. Bezpečně 

v kyberprostoru. Šikana na síti.                                                                                             

listopad 

 1. - 5. 

Bezpečný internet – Beseda „Bezpečný internet. Rizika 

internetu a komunikačních technologií. Bezpečně 

v kyberprostoru. Šikana na síti.                                        4. – 5.                                                                      

Mikulášská nadílka                                                                    

Beseda na téma „Klima třídy“ -zásady správného chování ke 

spolužákům.       

Bobování a sáňkování                                                                          

prosinec 
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Pečení a zdobení cukroví 

Vycházka do lesa 

Posezení u stromečku – nadílka 

 

1. – 5. 

 

Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení krizovým 

situacím. BESIP. Psychohygiena.                                        1. – 3.                       

Lidé se zdravotním postižením – lidé s hendikepem.     4. – 5.        

Zdravý životní styl 

Slavnostní rozdání pololetního vysvědčení                           

leden 

 

1.- 5. 

Beseda na téma „Záškoláctví, zodpovědný přístup k plnění 

školních povinností“.                                             

Den bezpečnějšího internetu                                                1. – 2. 

Třídění a zpracování odpadů – Tonda Obal                        1. – 2. 

únor 

  

1. – 5. 
ŠKOLNÍ AKCE ZRUŠENY březen 

1.– 5.   

Doupníkův branný závod – distanční forma od 1 .4. – 31. 5. 

Příprava předškolních dětí na vstup do 1. třídy 

Poučení žáků o BOZP během testování.              

Pomoc ostatním. Pravidla slušného chování.     

Soužití mezi lidmi.                                                                   4. – 5. 

Výchovná beseda „Náš svět – chraň vše živé.“, Den Země. 

Čarodějnický rej 

 

duben  

 1. - 5. 

Informování o možném celorepublikovém útoku na 

kteroukoliv mateřskou školu v ČR. Přijetí opatření pro školu.                    

Beseda on-line – BESIP – Bezpečná cesta domů, do školy. 

Dopravní výchova.                                                                           

Šikana. Týrání. Sexuální zneužívání. Člověk a informace-násilí 

v médiích. Zdraví a závislost.                                               4. – 5. 

Venkovní stadion ve Skutči 

květen  
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 1. - 5. 

 

 

Fotografování tříd 

Osobní bezpečí. Integrovaný záchranný systém-postup při 

volání ZZS.                              

Pozorování zatmění Slunce 

Výchovná beseda na téma „Bezpečně na silnici a koupališti.“ 

Výlet na zámek Žleby 

Návštěva koupaliště ve Skutči 

Poplach – nácvik evakuace školy 

Návštěva ranče v Radčicích 

Turistický pochod – zmrzlina Skuteč 

Dobrovolné kempování na školní zahradě, vyhodnocení 

soutěží a šerpování žáků 1. a 5. ročníku 

Branný den-pochodové cvičení.  

Výchovná beseda na téma „Sám doma o prázdninách.“ 

Slavnostní zakončení školního roku – rozdání vysvědčení  

červen 

5.4. Hodnocení účinnosti   

Aktivity Název Hodnocení min. - max. 

Pro žáky Tematické bloky v hodinách 1 2 3 4 5 

  Jednorázové akce 1  2  3  4  5 

  
Volnočasové aktivity  

Zájmové aktivity ve škole 

1 2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

  
Schránka na dotazy, nástěnka, 

dotazníky, knihovna 
1  2  3  4  5 

Vzdělávání pedagogů 
Kurzy, školení, literatura, 

příručky 
1  2  3 4 5 

Aktivity pro rodiče Zapojení do života školy 1  2  3  4  5 

Propagace Dostupné informace 1  2  3  4  5 
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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 uzavíráním škol, zrušením plánovaných 

školních akcí bez účasti rodičů a ostatních odborných pracovníků. Plánované akce 

proběhly pouze za účasti žáků a pedagogů. 

 

6. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 7. 4. 2021. 

 Dostavilo se H Ž Přijato Odklad Dodatečně 

přihlášeni 

do 1. ročníku 

nastoupilo 

Celkem 3 1 2 3 0 0 3 

Dívky 1 1 0 1 0 0 1 

Chlapci 2 0 2 2 0 0 2 

Ž – Žďárec u Skutče, H – trvalý pobyt Humpolec 
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7. Počty žáků ve školním roce 2020/2021 

Stav počtu žáků k 30. 9. 2020 

 Celkem O R Ž VK Z S  Dívky O R Ž Chlapci O R Ž VK Z S 

1. ročník 4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 

2. ročník 6 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 5 2 0 1 1 1 0 

3. ročník 4 0 2 2 0 0 0 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 

4. ročník 4 0 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

5. ročník 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

       Celkem 20 3 6 7 2 1 1 20 1 4 6 9 2 2 1 2 1 1 

O – Oldřetice, R – Radčice, Ž – Žďárec u Skutče, VK – Vrbatův Kostelec, Z – Zalažany, S – Skuteč 

Celkový počet žáků ve školním roce 2020/2021 je 21, z čehož 1 žák s trvalým pobytem 

v České republice, vzděláván podle §38 zákona č. 561/2004 Školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, plnící povinnou školní docházku v zahraničí. 
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8. Výsledky vzdělávání a absence žáků 

 

8.1.Přehled za 1.ploletí 2020/2021 

Přehled klasifikace a absence žáků 

1. pololetí 2020/2021 

 ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. 1. – 5. 

Celkem žáků 4 6 4 4 2 20 

Samé jedničky 4 6 2 2 1 15 

Prospěli 

s vyznamenáním 

4 6 4 4 2 20 

Prospěli 0 0 0 0 0 0 

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 

28 62 53  29 1 173 

Na žáka 7.000 10.333 13.250 7.250 0.500 8.65 

Z toho 

neomluvených 

0 0 0 0 0 0 
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Celkový průměrný 

prospěch 

1.000 1.000 1.094 1.100 1.050 1.049 

 

8.2. Přehled za 2. pololetí 2020/2021 

Přehled klasifikace a absence žáků 

2. pololetí 2020/2021 

 ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. 1. – 5. 

Celkem žáků 4 6 4 4 2 20 

Samé jedničky 4 6 2 1 0 13 

Prospěli 

s vyznamenáním 

4 6 4 4 2 20 

Prospěli 0 0 0 0 0 0 

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 

209 241 88 233 149 920 

Na žáka 52.250 40.167 22.000 58.250 74.500 46.000 
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Z toho 

neomluvených 

 0 0 0 0 0 0 

Celkový průměrný 

prospěch  

1.000 1.000 1.125 1.150 1.100 1.075 

 

 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

 

9.2. Stav k 31. 8. 2021 

Pojmenování výchozího stavu 

     Až na nově nastupující učitelku v MŠ, která od 1. 9. 2021 zahájí studium ve 

studijním oboru  - Předškolní a mimoškolní pedagogika, mají všichni 

pedagogové, kteří vyučují na škole odborné kvalifikační předpoklady pro výkon 

své pracovní pozice. 

     Ve studiu vedoucímu k prohlubování odborné kvalifikace absolvovali někteří 

učitelé různá školení, semináře, přednášky apod. 

     Během školního roku bylo rozhodnutím ředitelky školy uděleno v období 

vedlejších prázdnin několik dnů tzv. samostudia. 

Vzdělávání bylo ovlivněno uzavřením škol: 

 od 14. 10. 2020 (Příloha č. 1 – Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 

2020), 

 od 4. 1. 2021 (Příloha č. 2 – Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020), 

 od 1. 3. 2021 (Příloha č. 3 - Usnesení č. 100/2021 Sb. Usnesení vlády České 

republiky č. 200 o přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021) a přechodem na 

distanční vzdělávání žáků. 

 

Vzdělávací akce byly zrušeny z důvodu hygienických a protiepidemických 

opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.  

 

 

 

 

9.3. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

V letošním školním roce žádný zaměstnanec neabsolvoval studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů. 
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9.4. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a, Rozšiřující studium -------------------------------------- 

b, Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

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

 

 

9.5. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

V období od 8/2020 do konce 8/2021 se učitelé individuálně zúčastnili: 

Pedagogické kurzy, školení, semináře, tzv. ,,rozšiřující vzdělávání“ apod. 

 

 

Pracovní pozice Název kurzu, školení Pracovník ZŠ, 

MŠ, ŠD 

ředitelka ,,Metodická poradna – aktuální změny v legislativě 2020/2021“ – 

webinář                                                                                        11. 2. 2021 

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Pardubického kraje 

Mozartova 449, Polabiny, Pardubice 530 09, IČO: 75061074 

Č.j. akreditace institut MSMT-32067/2018-1 

  

ZŠ 

učitelka  ,,Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím TAKTIK“ – 

webinář                                                                                      12. 5. 2021 

Vydavatelství TAKTIK, za TAKTIK International, s.r.o. v Praze, Ing. 

Maroš Blahovec 

ZŠ 

učitelka ,,Hravá hudební výchova“ – webinář                                     30. 4. 2021 

Vydavatelství TAKTIK, za TAKTIK International, s.r.o. v Praze, Ing. 

Maroš Blahovec 

ZŠ 

vychovatelka ŠD 

 

,,Revize RVP – posílení výuky ICT“ - webinář                           8. 6. 2021 

Seminaria, vědomosti pro rozvoj 

Seminaria, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 05 Praha 5 

ŠD 
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10.  Akce ZŠ a prezentace školy na veřejnosti  

 

 Výzdoba prostor školy  

 Pohádka víly Srdíčkové „Zajíci jdou do školy“ 

 Mikuláš 

 Pečení vánočního cukroví 

 Vánoční posezení a rozdávání dárečků   

 Výroba vánočních dárečků (svícínky, sádrových odlitků), přáníček a PF, vánoční 

zvyky       

 Beseda „Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení krizovým situacím.“ –

BESIP. Psychohygiena. 

 Bobování, sáňkování 

 Upevňování návyků v oblasti zdraví, hygienické zásady 

 Hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty 

 Den bezpečného internetu 

 Třídění a zpracování odpadů – Tonda Obal – on-line 

 Prevence sociálně patologických jevů – Pravidla slušného chování. Pomoc 

ostatním. 

 Výchovná beseda „Náš svět – chraň vše živé.“, Den Země. 

 Hry na školní zahrádce a hřišti 

 Čarodějnický rej 

 BESIP – Bezpečná cesta domů, do školy. Práce s modelem dopravního hřiště.  

 Venkovní stadion ve Skutči 

 Fotbal a míčové hry 

 Pozorování zatmění Slunce 

 Výchovná beseda na téma „Bezpečně na silnici a koupališti.“ 

 Výlet na zámek Žleby 

 Návštěva koupaliště ve Skutči 

 Poplach – nácvik evakuace školy 

 Návštěva ranče v Radčicích 

 Dobrovolné kempování na školní zahradě 

 Pochodové cvičení 

 Výchovná beseda na téma „Sám doma o prázdninách.“ 
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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 21 dětí ve věku od dvou a do 

šesti let.  

Učebna sestává z prostoru herny s kobercem 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 matrace.  

    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 čtyři kvalifikované učitelky, 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.třídě na ukázkové hodině. 

Jelikož mateřská a základní škola úzce spolupracuje, chystáme od nového školního roku 

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 21 dětí 

Věkové složení 2 – 6 let 

 

Akce konané ve školním roce 2020/2021 

Akce mateřské školy, byly ovlivněny vládními nařízeními a doporučeními souvisejícími 

s onemocněním COVID-19 a uzavřením MŠ v období od 26. 10. 2020 do 6. 11. 2020 z 

důvodu nákazy nemoci COVID-19 v MŠ a nařízením vlády o uzavření školek od 1. 3. 2021 

do 9. 4. 2021.  

 14. 9. Divadlo Víly srdíčkové – pohádka ,,Zajíci jdou do školky“ 

 22. 10. Hrátky se skřítkem Podzimníčkem 

 19. 11. Vyrábění dárečků pro babičky a dědečky ze Senior Centra Skuteč 

 4. 12. Mikulášská nadílka 

 8. 12. Natáčení on-line vánoční besídky pro rodiče dětí 
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 16. 12. Pečení vánočního cukroví v MŠ 

 17. 12. Příchod Ježíška do MŠ 

 22. 1. Divadelní představení s maňásky ,,Opička má rýmu“ 

 26. 2. Karneval v MŠ 

 28. 4. Opékání buřtů, pálení čarodějnice 

 21. 5. focení dětí MŠ 

 15. 6. Školní výlet na zámek Žleby 

 16. 6. Procházka do Skutče  

 22. 6. Pochodové cvičení - ,,Doupníkův branný závod“ 

   

12. Přehled vzdělávání a činností v ŠD 

Ve školním roce 2020 / 2021 docházelo do školní družiny 20 účastníků, z toho 10 účast-níků z 

1. a 2. ročníku. V oddělení jsou účastníci věkově od 1. - 5. ročníku. 

 

Provozní doba v době školního vyučování byla pro školní rok 2020 / 2021 zajištěna takto: 

RANNÍ ŠD: 6.35 – 7.50 hod. – spontánní činnosti 

                      Pro žáky 1. – 3. ročníku nebo v nutných případech dle domluvy s ředitelem školy. 

ODPOLEDNÍ ŠD:   8.45 – 11.40 hod. – odpočinkové a spontánní činnosti 

                                11.35 – 12.00 hod. - příprava na oběd, prostírání, oběd  

                 12.00 – 16.10 hod. – odpolední činnosti dle skladby zaměstnání 

 

       O výchovu účastníků se starala jedna plně kvalifikovaná vychovatelka na celý úvazek a 

dva pedagogové na částečný úvazek.                      

     Školní družina pracovala podle schváleného ŠVP pro zájmové vzdělávání. Cílem výchov-

ně 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 z MZČR v rámci 

ochrany před COVID-19 („Chraňte sebe i své blízké!“) a prevenci. 
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     Školní družina byla spolu se školou na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR 

dne 14. 10. 2020 uzavřena. Dne 18. 11. 2020 byla školní družina otevřena pouze pro účastníky 

1. a 2. ročníku. Od 30. 11. 2020 do konce kalendářního roku byl obnoven provoz pro všechny 

účastníky. Z důvodu nutnosti zachování homogenních skupin byla účastníkům 3., 4. a 5. 

ročníku upravena doba odchodů. Po vánočních prázdninách byla školní družina do 28. 2. 2021 

na základě rozhodnutí MZ ČR opět otevřena pouze pro účastníky 1. a 2. ročníku. Od 1. 3. 2021 

do 11. 4. 2021 byla školní družina uzavřena. Od 12. 4. 2021 byl obnoven provoz pro všechny 

účastníky. Z důvodu nutnosti zachování homogenních skupin byla účastníkům 3., 4. a 5. 

ročníku upravena doba odchodů. V ranní družině začalo probíhat 2x v týdnu testování 

účastníků (pondělí, čtvrtek). 

Účastníci trávili většinu času na čerstvém vzduchu, tj. na školním hřišti, školní zahradě a před 

budovou 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 zahradu s herními prvky, altánem a plastovými brankami, 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. K vycházkám a 

orientačním hrám je využíváno okolí školy. Ke sportovním aktivitám účastníci využívají 

sportovní halu, venkovní stadion na atletiku a zimní stadion ve Skutči. Vzhledem k doporučení 

MZ ČR byl letos využit pouze dvakrát venkovní stadion. 

     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  

 Pohádka víly Srdíčkové „Zajíci jdou do školy“ 

 Mikuláš 

 Pečení vánočního cukroví 

 Vánoční posezení a rozdávání dárečků   

 Výroba vánočních dárečků (svícínky, sádrových odlitků), přáníček a PF, vánoční 

zvyky       

 Beseda „Odpovědné a nezodpovědné chování, předcházení krizovým situacím.“ – 

BESIP. Psychohygiena. 

 Bobování, sáňkování 

 Upevňování návyků v oblasti zdraví, hygienické zásady 

 Hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty 



Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

Mgr. Kateřina Odstrčilová 

 Den bezpečného internetu 

 Třídění a zpracování odpadů – Tonda Obal – on-line 

 Prevence sociálně patologických jevů – Pravidla slušného chování. Pomoc ostatním. 

 Výchovná beseda „Náš svět – chraň vše živé.“, Den Země. 

 Hry na školní zahrádce a hřišti 

 Čarodějnický rej 

 BESIP – Bezpečná cesta domů, do školy. Práce s modelem dopravního hřiště.  

 Venkovní stadion ve Skutči 

 Fotbal a míčové hry 

 Pozorování zatmění Slunce 

 Výchovná beseda na téma „Bezpečně na silnici a koupališti.“ 

 Výlet na zámek Žleby 

 Návštěva koupaliště ve Skutči 

 Poplach – nácvik evakuace školy 

 Návštěva ranče v Radčicích 

 Dobrovolné kempování na školní zahradě 

 Pochodové cvičení 

 Výchovná beseda na téma „Sám doma o prázdninách.“ 

 

PRŮBĚŽNĚ: 

 seznamovací hry 

 zlepšování komunikace a společenského chování 

 rozvíjení ohleduplnosti, empatie 

 pěstování kamarádských vztahů a tolerance 

 opakování a procvičování učiva formou her 

 příprava na vyučování 

 péče o želvičky 

 interaktivní a výukové programy 

 X-BOX 360 kinetické pohybové hry 

 vypracování domácích úkolů 

 práce s výpočetní technikou – PC, iPad – zvyšování ICT dovedností 

 výchova k péči o estetické prostředí školních prostor 
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 rozvíjení logického myšlení 

 zájmové činnosti probíhající v rámci ŠD 

 činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební 

 lidové zvyky a tradice- minulost/současnost 

 opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

 formování životních postojů  

 prevence sociálně patologických jevů  

 prohlubování znalostí z dopravní výchovy 

 hry pro zábavu a uvolnění, zábavné luštění 

 sebeobslužná činnost – návyky osobní hygieny, základy stravování a stolování, 

zdravení, poděkování, oslovení, empatické chování 

 v rámci minimální prevence četba knihy „Kuba nechce prohrávat“ 

 řešení případů z „Bezpečnostní školičky“- řešení příběhů s úkoly 

 první pomoc v přírodě, ochrana zdraví, rizikové sporty, účelné trávení volného času 
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13. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

13.1. Plnění stanovených závazných vztahů vůči zřizovateli pro rok 2020 

Zastupitelstvo Města Skuteč na svém zasedání dne 16. 12. 2019 schválilo rozpočet na rok 

2020 takto: 

Provozní náklady 622 000,00 Kč 

Ostatní provozní náklady (závazné ukazatele) -------------------- 

Rozpočet celkem 622 000,00 Kč 

  

V rozpočtu na rok 2020 bylo počítáno s příjmy ze školného v částce 28 000,00 Kč – 

skutečné příjmy ze školného k 31. 12. 2020 jsou 31 567,00 Kč. 

Dne 14. 12. 2020 bylo radou města schváleno snížení rozpočtu o úsporu energie na 

budově organizace částkou 54 000,00 Kč. Tím se změnil celkový rozpočet na částku 

571 567,00 Kč z toho 540 000,00 Kč příspěvek od zřizovatele a 31 567,00 příjmy ze 

školného. 

 

13.2. Čerpání rozpočtu 

Provozní náklady 592 919,99 Kč 

Ostatní provozní náklady (závazné ukazatele)  ----------------- 

Celkem 592 919,99 Kč 

 

Finanční prostředky příspěvková organizace čerpala účelně, dle doporučeného rozpočtu 

zřizovatelem. 

13.3. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku 

Vykázáno k 31. 12. 2020 55 015,25 Kč 

 

13.4. Tvorba a krytí fondů, jejich použití, převod prostředků z rezervního fondu  

Fond odměn 

počáteční stav ----- Kč 

Tvorba 22 277,00 Kč 

Čerpání 22 277,00 Kč 

konečný stav ----- Kč 
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Radou města bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondu 

odměn v částce 22 277,00 Kč, což je tvorba Fondu odměn. 

Čerpání fondu jsou odměny zaměstnanců za měsíc listopad 2020. 

Fond reprodukce majetku fond investic 

počáteční stav ----- Kč 

Tvorba 74 016,63 Kč 

Převod z RF do FI. 

Čerpání 10 616,00 Kč 

Oprava DHM radiátoru v ředitelně 

(schváleno radou města 12/2020). 

konečný stav 63 400,63 Kč 

Rezervní fond 

počáteční stav 

tvorba 

čerpání 

konečný stav 

 

472 485,63 Kč 

530 247,54 Kč 

494 764,17 Kč 

507 969,00 Kč 

 

Tvorba rezervního fondu: zlepšený výsledek hospodaření za rok 2019 – 22 278,54 Kč + 

nespotřebované dotace ESF rok 2020, 507 969,00- Kč. 

Čerpání: převod do FI (74 016,63 Kč) + 15 990,00 Kč (nákup pračky) + 6 288,54 Kč 

(nákup matrací pro děti MŠ) + 398 469,00 Kč nespotřebované dotace z ESF r. 2019. 

 

 

 

14.  Informace o čerpání účelově poskytnutých transferů 

 

Z MŠMT 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 

- Vyčerpán v plné výši. 

4 225 076,00 Kč 
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15. Projekty financované z cizích zdrojů 

ESF projekt ,,Šablony pro MŠ´´ 344 561,00,- Kč 

 

Příspěvek z EU na školní asistenty do ZŠ, ŠD i MŠ a další, dle projektu – vyčerpaná částka za 

rok 2020 je 344 561,00 Kč.  Podrobné čerpání je v Čerpání rozpočtu organizace 1. 1. 2020 – 

31. 12. 2020. 

 

16.  Veřejnoprávní kontroly 

Dne 4. 12. 2020 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. 

Dále proběhla kontrola z ZP VZP – kontrolované období od 03/2017 – 08/2020, kontrola 

oznamovací povinnosti, správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše 

pojistného dle účetní evidence, dodržování termínů splatnosti pojistného a podávání 

přehledů o platbách pojistného. Ani tato kontrola neshledala žádné pochybení.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve Žďárci dne 22. 8. 2021  

 

 

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla pedagogickou radou projednána 

na poradě dne 23. 8. 2021.  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla Školskou radou při 

základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres 

Chrudim, schválena dne 1. 8. 2021. 
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17. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, 

Příloha č. 2 – Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020, 

Příloha č. 3 - Usnesení č. 100/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí 

krizového opatření ze dne 26. 2. 2021  
 

Příloha č. 4 - Projekty do níž je škola zapojena  
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Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                  

 


