
 1

Základní škola a Mateřská škola    
 

  Slatina nad Zdobnicí 
 

 
 

 
 

Výroční zpráva o činnosti 
 

ve školním roce 2018 – 2019 



 2

 
1. Základní údaje o škole: 

 
Název: 
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 
 
Sídlo: 
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 
odloučené pracoviště Slatina nad Zdobnicí 270: 

- mateřská škola - 2 třídy 
- školní družina 
- výdejna stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy 

 
Charakteristika školy: 
Základní škola a Mateřská škola se stala od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. 
Od 1.1.2011 byla sloučena s mateřskou školou. Tvoří ji 6 součástí: základní škola, mateřská 
škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna-výdejna: 
základní škola má kapacitu 180 žáků, školu navštěvují žáci z obcí: 
- Slatina nad Zdobnicí 51%  
- Kameničná 13%  
- Pěčín 19%  
- Rybná nad Zdobnicí  9%  
- ostatní 8% - Rokytnice v Orlických horách, Záchlumí, Žamberk  
mateřská škola - kapacita 45 dětí (děti s trvalým bydlištěm ve Slatině n.Zd.) 
školní družina – kapacita 25 dětí 
školní klub – kapacita 35 žáků 
školní jídelna - kapacita 220 jídel 
školní jídelna – výdejna 51 jídel 

v hlavní činnosti: 
a) přesnídávky, obědy a svačiny pro děti mateřské školy 
b) obědy pro žáky základní školy 
c) doplňkové jídlo – přesnídávky pro žáky základní školy 
d) obědy pro zaměstnance školy – závodní stravování 
v doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky: 
a) zájemce z veřejnosti obce 

 
Zřizovatel školy: 
Obec Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198 
 
Školská rada zřízena 24.11.2005 v počtu 3 členů: 
složení školské rady: 
- předseda: Mgr. Hana Hrabalová 
- členové: Miroslava Aulichová,  Martin Michalička 
funkční období je 3 roky 
školská rada byla zřízena na dobu neurčitou 
dne 15.11.2017 se po uplynutí volebního období konaly volby do školské rady.  
 
Údaje o vedení školy: 
ředitelka školy -    Mgr. Drahoslava Tůmová  
zástupkyně ředitelky školy –  Mgr. Miluše Felcmanová  
 
Kontakty: 
telefon:   ZŠ – 778 472 225, MŠ -  778 472 226, 737 633 994, ŠD 604 043 511 
e-mail:  skola@skolaslatina.cz 
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stránky školy: www.skolaslatina.cz 
IČO:  709 80 730        
 
Zřízení školy, zařazení do sítě škol: 
historie školy se v obci datuje od 1789 
do sítě škol byla zařazena od 1.1.1996, poslední aktualizace je ze dne 31.8.2007, s účinností od 
1.9.2007 a týkala se stanovení maximálního počtu žáků v povoleném oboru vzdělávání, od 
1.1.2011 sloučena s mateřskou školou 
Identifikátor  základní školy   102 390 738, IZO ředitelství  650 043 448 
  mateřská škola 107 585 758  
  školní družina  117 600 377  
  školní klub  168 100 690  
  školní jídelna  102 866 082  
  školní jídelna - výdejna 168100 801  
 
Doplňková činnost školy: 
pronájmy 
obědy pro cizí strávníky 
 

2. Obory vzdělávání: 
Učební plány: 

Škola pracovala podle vzdělávacích programů: 
- ŠVP pro PV Rok v mateřské škole č.j. 60/2017 
- úpravy od 1.2017  
- ŠVP pro ZV Základní škola Slatina nad Zdobnicí č.j. 95/2016 
- úpravy od 1.9.2016  
 
Učivo bylo rozpracováno do tematických a časových plánů a podle nich probráno. 

 
Přehled povinných vyučovacích předmětů a jejich časová dotace 

ročníky 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 
celkem 

1.st. 
6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

hod. celkem 
2.st. dělené 

počet ž. 12 14 9 16 16 67 18 15 18 25  76 

předmět 
počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

 
počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

počet 
hodin 

  

Čj 9 9 8 8 8 42 5 4 5 5  19 

Aj   3 3 3 9 3 3 3 3 x 12 

Nj        2 2 2 x 6 

M 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5  19 

Inf     1 1 1 1 1 1 x 4 

Prv 2 2 3   7      0 

Pří    2 2 4      0 

Vl    2 2 4      0 

Ch         2 2  4 

F       1 2 1 2  6 

Př       2 2 1 2  7 

Z       2 1 2 2  7 

D       2 2 2 2  8 

Ov       1 1 1 1  4 

Vkz       1 1 1 0  3 

Hv 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1  4 

Vv 1 2 1 2 1 7 2 2 1 1 x 6 

Pč 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 x 4 

Tv 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 x 8 

 20 22 24 26 26 118 28 30 31 32  121 
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Přechodné období k úpravě počtu hodin fyziky v 6.a 8. ročníku  
  6.r 7.r. 8.r. 9.r. 

2017 – 2018  2 2 1 2 
2018 – 2019  1 2 1 2 
2019 – 2020  1 2 1 2 
2020 – 2021  1 2 2 2 

 
Dělení vyučovacích předmětů na skupiny: 
- informatika  v 5.,6.,9.ročníku 
- praktické činnosti v 6.,7. ročníku 
- tělesná a výtvarná výchova v 6.a 7. ročníku – dívky/chlapci 
- tělesná a výtvarná výchova v 8.a 9. ročníku – dívky/chlapci 

 
Do tematických plánů povinných předmětů byly zařazeny vzdělávací okruhy: 
- výchova ke zdraví ve 4. a 5.ročníku v rámci 40 hodinové časové dotace do přírodovědy a 

vlastivědy 
- dopravní výchova ve 4.ročníku v rozsahu 20 hodin – praktické činnosti + praktický výcvik 

na dopravním hřišti 
- ochrana člověka za mimořádných událostí v 1. – 9. ročníku s ohledem na věk žáků - blok 

učiva  v občanské výchově a projektový den 
- etická výchova v 1. - 9. ročníku s ohledem na věk žáků v českém jazyce, prvouce, vlastivědě, 

občanské výchově 
 

Praktické činnosti na II.stupni: 
ročník 1.pololetí 2.pololetí 

6. Přírodovědná praktika Práce s materiály 
7. Domácnost Práce s materiály 
8. Matematicko-fyzikální praktika Volba povolání 
9. Svět práce Práce s laboratorní technikou 

 
Kurzy, výcviky: 

ročník termín a místo konání obsah vedl/vedla pedagogický dozor 
4. 
9 ž. 

12 hodin teorie+3 hodiny 
zdravověda + 5 hodin výcvik na 
dopravním hřišti=jízda zručnosti 

dopravní 
výchova 

M.Beková 
 

Autoškola Myšák 
 
 

1.,2. 
28 ž. 
MŠ 12 dětí 

18.2.- 6.5.2019 
10 lekcí v krytém bazénu v RK 

plavecká 
výuka 

učitelé plavecké 
školy 
v Dorka 

J.Mrklovská 
M. Beková 
K.Čadová/E.Kaplanová 

6.  
17 ž. 

6. – 11.1.2019 
chata Bedřichovka, Orl.Záhoří 

lyžařský 
výcvik 

J.Hlávková K.Grundová 

8.ž. 4.roč. 30.5.2019 dopravní hřiště RK průkaz 
cyklisty 

M.Beková  

 
 
 
 
 
 
Další vzdělávací a výchovné aktivity: 
- Projekt „Zdravé zuby“, jenž pomáhá naplňovat cíle Výchovy ke zdraví (pro všechny ročníky 

I.stupně ZŠ).  
- V rámci environmentální  výchovy se na škole dlouhodobě třídí odpad, uskutečnil se sběr 

starého papíru v rámci Dne Země – výtěžek na podporu Nadace Dobrý anděl (7977,- Kč), 
Fond Sidus (360,- Kč) a poměrná část do třídních fondů. 

- Sběr citrónové a pomerančové kůry v MŠ – výtěžek k zakoupení pomůcek. 
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Výchovné poradenství – Mgr.Miluše Felcmanová: 
- organizace péče o žáky s podpůrnými opatřeními           
- profesionální orientace – volba povolání 
- řešení výchovných problémů na škole, prevence záškoláctví 
- prevence sociálně patologických jevů u dětí: 

- vypracování minimálního preventivního programu  
- evidence zájmových činností pro žáky – kroužky  
- průběžné zodpovídání dotazů žáků ze „schránky důvěry“(dotazy se týkaly vztahů žáků 

mezi sebou, vztah učitel-žák, provozu školy) -  Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy 
- klima třídy v 3.- 9.ročníku – Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka školy 
- zvýšená pozornost rizikovým projevům chování mezi dětmi, i vůči dospělým 

zaměstnancům školy. 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 
zdravotní postižení  20 žáků 
z toho  
- s vadami řeči 
- se specifickými poruchami 
učení 

 
2 žáci 
18 (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, 
dyskalkulie a jejich kombinace) 

zdravotní znevýhodnění 2 žáci 
s upravenými výstupy 2 žáci 
 
 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytována speciálně-pedagogická péče a 
pedagogická intervence na základě závěrů vyšetření ve školských poradenských zařízeních: 
2 asistenti pedagoga 
speciálně-pedagogickou péči poskytovali 4 pedagogové 
pedagogickou intervenci poskytovali 3 pedagogové 
 
 
Školní družina byla v provozu od 11.15 do 16.00 hodin. O vedlejších a hlavních prázdninách pro 
malý počet přihlášených nefungovala. Počet zapsaných žáků byl 23. Činnost družiny vycházela 
z vlastního ŠVP. Materiální vybavení školní družiny hradí zřizovatel – hry, hračky. Od 1.9.2018 
má školní družina nové prostory v přízemí budovy mateřské školy. 
 
 
Školní klub – pro dojíždějící žáky, kteří čekají po skončení vyučování na autobus nebo vlak. 
Zapsáno 35 žáků. 
 
 
Mateřská škola – zapsáno 42 dětí, provozní doba od 6.30 do16.00. Nově byly rozšířeny 
prostory mateřské školy v přízemí – školní družina se přestěhovala do nově upravené části 
budovy. 
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9 tříd mělo průměrný počet 15,44 žáků  
naplněnost tříd:  
 
třída 
/ročník 

počet žáků  
k 30.9.2018 

pedagogičtí pracovníci 
třídní učitelé, učitelé, učitelky MŠ, vychovatelky, 
asistenti pedagoga 

změny po 30.9.2018 

I./1. 12 Mgr. Milada Beková  
II./2. 12 Mgr. Jana Mrklovská - 1 žák 22.1.2019 
III./3.  14 Mgr Kateřina Grundová, K. Šubertová, DiS (AP)  
IV./4. 9 Mgr. Karolína Klecová,    
V./5. 24 Mgr.Hana Hrabalová  
VI./6. 20 Mgr. Petra Vojtová,  

M. Michaličková, DiS/ Mgr. P.Šulcová (AP) 
+ 1 žák 8.10.2018 
- 1 žák 26.11.2018 

VII./7. 15 Mgr. Lukáš Hilman 1 žák PŠD v zahraniční 
škole/ v zahraniční škole na 
území ČR 

VIII./8. 16 Mgr. Milada Martincová + 1 žák 3.12.2018 
IX../9. 17 Mgr. Jitka Hlávková  

1.- 9.r. 
celkem 

139 Mgr. Drahoslava Tůmová, ředitelka 
Mgr. Miluše Felcmanová, zástupkyně ředitelky 
Mgr. Lenka Fleischmannová, uč.2.st. 
Mgr. Naděžda Böhmová, uč.2.st. 

k 30.6.2019   139 žáků 

asistenti 
pedagoga 

 ., (2018), (od 1.1.2019)  

školní 
družina 

23 
přihlášených          

Dana Koutská 
 

 

školní 
klub 

35 
přihlášených 

M.Beková, K.Klecová, K.Grundová, M.Michaličková  

mateřská 
škola 

40 
dětí 

M.Dusilová, E.Kaplanová, N.Váchová - 1 dítě od 31.10.2018 
+ 1 dítě od 1.3.2019 
+ 2 děti od 1.4.2019 

 
 
 
 
 

3. Přehled pracovníků školy: 
výchovně-vzdělávací činnost 

výchovná činnost 
počet a % s odbornou 

kvalifikací  
počet a % bez odborné 

kvalifikace 
MŠ 4 = 100 %  
1. – 5. ročník = I.stupeň, učitelé 5 = 100 %             
asistent pedagoga 2 = 100 %  
6. – 9.ročník = II.stupeň, učitelé  8 = 100 %                 
školní družina, vychovatelka 1 = 100 %  

 
 
 
 

4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a přijímání žáků do středních škol škol: 

 
- zápis do 1. ročníku ZŠ (3.4.2019) bylo pro školní rok 2019–20 zapsáno 14 dětí 
- zápis do MŠ (3.5.2019) bylo pro školní rok 2019–20 přijato 5 dětí 
- přijímací řízení na střední školy 

vycházející žáci přijati na střední školu pro šk. rok 2019/20: 
      14 žáků na obory ukončené maturitní zkouškou 
      5 žáků na obory s výučním listem 

z toho 2 žáci 8. ročníku splnili 9 let povinné školní docházky -  na obory s výučním listem 
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 

Pro celkové hodnocení žáků byla použita klasifikace známkami  
třídy, počty 
k 30.6.2019 

 prospěch  
na konci 2. pololetí  

chování  
na konci 2. pololetí 

docházka 
do školy 

 

třída/ 
ročník 

žáci vyznamenání prospěli neprospěli 2.stupeň 3.stupeň omluvené 
hodiny 

neomluvené 
hodiny 

       1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

I./1. 12 12 0 0 0 0 134 576 0 0 
II./2. 11 11 0 0 0 0 201 295 0 0 
III./3. 14 7 7 0 0 1 528 512 0 0 
IV./4. 9 7 2 0 0 0 375 417 0 6 
V./5. 24 11 13 0 0 0 392 697 0 0 
VI,/6. 20 6 13 1 0 0 503 630 0 12 
VII./7. 15+1 4 11 0 0 0 463 552 0 0 
VIII./8. 15 5 9 2 1 1 477 528 0 0 
IX./9. 17 10 7 0 0 0 497 634 0 0 
celk. 138+1 73 62 3 1 2 3570 4841 0 18 
% + § 38 

školského 
zákona 

52,9 44,9 2,2 0,72 1,45      

 
 
Chování: 
- výchovná opatření za celý rok: 

název  převládající důvody 
pochvaly pečlivá domácí příprava, vzorné plnění školních povinností, aktivita při 

vyučování, pomoc ostatním, vstřícnost, hezký vztah ke spolužákům 
pochvala 
ředitele školy 

- úspěšná reprezentace školy v uměleckých a předmětových soutěžích 
- úspěšná reprezentace školy v přírodovědných a sportovních soutěžích 

- opatření k posílení kázně: 
název převládající důvody 
napomenutí třídním 
učitelem 

opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek  
nerespektování pokynů učitele, neplnění školních povinností,  
nevhodné chování 

důtka třídního učitele opakované nerespektování pokynů učitele 
vyrušování, nevhodné chování 
falšování podpisu, podvod v žákovské knížce 

důtka ředitelky školy zvláště hrubé vulgární vyjadřování vůči pedagogickým pracovníkům, 
drzé chování, vyhrožování 

 
Hodnocení chování žáků na vysvědčení na konci 2.pololetí: 
 
2.stupeň – důvody: opakované narušování výuky, agresívní chování ke spolužákům, 
nerespektování pokynů učitele, vulgární vyjadřování vůči pedagogickým pracovníkům 
 
3.stupeň – důvody: zvláště hrubé vulgární vyjadřování vůči pedagogickým pracovníkům, 
agresívní chování, opakované nerespektování pokynů učitele 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Škola spolupracovala s : 
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou (sociální odbor – péče o dítě) – monitorování školní docházky 

dětí (které jsou v péči tohoto odboru) a závažné problémy s chováním žáka ve škole  
- Od5k10 – o.s. besedy k rizikovému chování 
- s PPP – prevence šikany a kyberšikany 
- s rodiči – prevence záškoláctví, kouření žáků, hrubé slovní vyjadřování vůči vyučujícím. 
 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
a ostatních pracovníků školy: 

ZŠ, ŠD, MŠ: 
a – 15 pedagogických pracovníků navštívilo během školního roku 41 akcí DVPP (vzdělávací akce, 
semináře, kurzy, exkurze) – 7 akcí DVPP, na které byli PP přihlášeni, bylo zrušeno 
b – samostudium v rozsahu 12 dnů během školního roku bylo plně využito úpravy ŠVP, tvorbu 
materiálů na výuku, studium odborných materiálů 
 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
Akce žáků pro rodiče, veřejnost, spolužáky: 

- 27.10.2018 den otevřených dveří 
- 20.12.2018 – vystoupení pěveckého kroužku 
- 17.4.2019 – vystoupení pro rodiče – MŠ 
- 27.6.2019 – vystoupení pěveckého kroužku 

 
Údaje o mimoškolních aktivitách: 

a) žáci využívají pro svoji zájmovou činnost  Základní umělecké školy a 
Domy dětí v Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, sportovní oddíly v místě 
i okolí, soukromou výuku na hudební nástroje 

b) škola poskytuje podle stanoveného rozvrhu 11 skupinám dospělých a dětí 
prostory tělocvičny 

c) co škola poskytuje jako nadstandard: 
 
 
Zájmové kroužky na škole 2018/2019: 
 
Pondělí Náboženství    Mgr. B.Halbrštátová 12.30 – 14.00 hod. 1 x za 14 dní 
  Sportuj ve škole  Mgr. J.Hlávková  13.15 – 14.00 hod. 
  Hravá angličtina  Mgr. J.Mrklovská  11.15 – 11.45 hod. 
Úterý  Přírodovědný kroužek Mgr. L.Hilman  13.15 – 14.00 hod. 
Středa         Míčové hry   Mgr. J.Hlávková  13.30 – 15.00 hod. 
Čtvrtek Hra na flétnu   M.Michaličková, DiS    13.45 – 14.45 hod.- 1.pol. 
  Zdravotnický kroužek Mgr. H.Hrabalová  14.00 – 14.45 hod. 
Pátek  Sportuj ve škole   Mgr. J.Hlávková          11.10 – 11.55 hod. 
  Pěvecký sbor   Mgr. P.Vojtová  13.15 – 14.00 hod. 
 
Jiné aktivity: 

a) individuální soukromá výuka hry na klavír – S.Lank  
b) výchova ke zdraví a činnosti učitelky – zdravotnice H.Hrabalové: 
- kontrola a doplňování lékárniček 
- ošetřování drobných poranění a zdravotnická osvěta 
- příprava členů zdravotnického kroužku na soutěž a organizace zdravotnické soutěže ve 

škole 
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logopedická péče: 
Děti měly možnost využít službu paní Sahulové k odstraňování vad řeči - probíhá v MŠ. 
 
školní knihovna obsahuje 2733 knih pro žáky i pedagogické pracovníky. Roční přírůstek činil 42 
výtisků. Knihovna je k dispozici podle potřeby učitelům, žáci využívají pravidelná výpůjční dobu 
1x týdně ve čtvrtek 7.05 - 7.25 hod. a 9.05 - 9.25 hod. – vedoucí Lenka Fleischmannová 
 
Klub mladých čtenářů, posluchačů a diváků – 45 žáků a učitelů školy si během roku koupilo 
z nabídky vydavatelství Albatros a Fragment 147 knih a DVD. Objednávky zajišťuje Hana 
Hrabalová.  
 
tělocvična a veřejnost: 
Škola umožňuje 11 sportovním skupinám dětí i dospělých ve dnech školního vyučování a v sobotu 
využívat tělocvičnu podle rozvrhu (na permanentku i za jednorázové vstupné). Kromě toho si lze 
ve volných dnech tělocvičnu za  stanovených finančních podmínek tělocvičnu pronajmout. 
 
okruhy spolupráce s ostatními školskými zařízeními: 
MŠ Kameničná, ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, ZŠ a MŠ Pěčín 

1. Připravenost dětí na I.třídu 
2. Návštěva předškoláků v I.třídě, zápis, schůzka s jejich rodiči o předpokladech k úspěšné 

školní práci dětí, vybavení do školy 
3. Společné kulturní akce (v MŠ i ZŠ) 
4. Návštěva dětí ze ZŠ Pěčín a Rybná nad Zdobnicí (vánoční, velikonoční dílny) 
5. Sportovní den pro 1. stupeň – účast žáků a pedagogů z polských Oldrzychowic 
6. Atletický čtyřboj družstev pro 1. stupeň + účast Javornice, Rokytnice, Záchlumí, 

Bohousová, Rybná n.Zd. 
7. Sportovní den pro 2. stupeň ve Slatině n.Zd . – účast žáků a pedagogů z Javornice a 

Rokytnice v O.h. 
 
Pedagogická praxe na škole: 
1studentka Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – náslechy v hodinách výtvarné 
výchovy 
1studentka oboru učitelství 1. stupeň - náslechy hodin a praxe v 5. ročníku. 
 

9. Kontrolní činnost na škole: 
 

Kontrolní činnost vedení školy se v pedagogické oblasti především věnovala: 
- úrovni výchovně-vzdělávací práce, využívání rozmanitých metod práce 
- vypracování a plnění tematického a časového rozvržení učiva  
- realizace podpůrných opatření 
- důvodům nepřítomnosti žáků ve škole a jejich omlouvání rodiči 
- žákovským knížkám jako prostředku předávání informací rodičům o pracovních výkonech a 

chování dětí  
- využívání výpočetní techniky, interaktivních tabulí pedagogy a ve vyučovacích hodinách 
- úrovni pedagogické dokumentace 
- v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení byly na škole zadány testy dovedností žáků: 

SCIO národní testování  5. a 9.ročníku, srovnávací testy 3. a 7. ročník; 
 
Kontrola pedagogicko-psychologické poradny k poskytování podpůrných opatření pro žáky se 
specifickými vzdělávacími obtížemi,… bez závad. 
 
Kontrola Státní veterinární zprávy ve školní kuchyni….. bez závad 
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10. Zlepšení materiálních a prostorových podmínek pro práci školy: 
 
Nové prostory školní družiny (včetně stavebních úprav a vybavení novým nábytkem) a úprava 
prostor přízemí mateřské školy pro třídu starších dětí. 
 
Pravidelná obnova a doplnění pomůcek na vyučování a k výchovně-vzdělávací práci mateřské 
školy (hračky, hry, odrážedla, rekonstrukce Polikarpovy stavebnice…) . 
 
 
Závěrem – co se v činnosti školy podařilo : 
 
- vybudování nových prostor školní družiny (školní družina zpoplatněna 500 Kč na školní rok) 
- úprava prostor přízemí mateřské školy pro třídu starších dětí 
- v přijímacím řízení na střední školy byli přijati všichni uchazeči o další vzdělávání na obory 

s maturitou, nebo s výučním listem  
- poskytovat žákům zájmové vzdělávání (kroužky - zpoplatněno 200,- Kč na pololetí) 
- zapojení do projektu Sportuj ve škole 
- poskytovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou hodin 

speciálně-nápravné péče nebo hodin pedagogické intervence (podle doporučení školského 
zařízení 

- organizovat mimovyučovací akce sportovní, poznávací a kulturní 
- účast žáků v soutěžích - sportovních, dopravních, mladých zdravotníků, výtvarných a 

předmětových (5 x účast v krajských kolech) 
- spolupráce se školami v okolních obcích – výtvarné dílny, sportovní soutěže) 
- spolupráce mateřské školy s mateřskou školou Javornice – především kulturní akce 
- udržení partnerské spolupráce s Podstawowou školou v Oldrzychowicích (účast polských žáků 

na sportovním dni ve Slatině, účast českých žáků na bězích v Jaszkowej Dolnej) 
- modernizace výuky - interaktivní výukové programy, digitální učební materiály  
- PC na škole v síti, přístup všech uživatelů na server podle uživatelských práv, pokrytí školy 

wifi signálem 
- vybavení mateřské školy vzdělávacími materiály a hračkami pro polytechnickou výchovu 
- tvorba www.stránek školy na vysoké úrovni, jejich aktuálnost 
 
O co usilovat v další činnosti školy: 
- naplněnost školy a mateřské školy – kapacita obou částí je dostatečná 
- v činnosti školy využívat nástroje sebehodnocení – Škola a já (MŠ), Mapa školy (ZŠ) 
- průběžně podchycovat specifické potřeby žáků a dětí, poskytovat podpůrná opatření podle 

doporučení školského poradenského zařízení  
- u žáků a dětí vyžadovat chování podle stanovených pravidel – školní řád, neustále 

dopracovávat  
- komunikací s rodiči a důslednou kontrolou přítomnosti žáků a předškolních dětí vést rodiče ke 

včasnému omlouvání nepřítomnosti žáků a předškolních dětí  
- výchovnou funkci školy zaměřit na ochranu žáků a dětí před rizikovým chováním a neetickým 

jednáním, na zvyšování úrovně společenského vystupování 
- zvyšovat kompetence učitelů v základní i mateřské škole ke zvládání negativních projevů žáků 

a dětí (hrubé slovní projevy, odmítán práce, lhostejnost k vlastním pracovním výsledkům…) 
- pro výchovné záměry školy získávat pochopení zákonných zástupců, větší pozornost věnovat 

osobnímu projednávání problémů, zvyšovat informovanost o práci, prostředí a úspěších školy 
- přebudovat hygienické zařízení v mateřské škole 
- rekonstrukce tělocvičny 
 
Datum zpracování zprávy:  13.9.2019 
Podklady pro zprávu o činnosti školy byly projednány na pedagogické radě a schváleny dne 
28.8.2019. 
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Podpis ředitelky školy a razítko školy:                                                                                                                                      
                                                                     
 
                                                                                                                             
         Mgr. Drahoslava Tůmová 
 
 
 
Školská rada výroční zprávu schválila dne: ………………… 
                                                                                                                Mgr. Hana Hrabalová 
                                                                                                             předsedkyně školské rady 



Příloha zprávy o činnosti za školní rok 2018 - 2019 
 
Projekty vlastní 
název organizuje termín účast žáků spoluúčast 
Den s hasiči  
 

D.Tůmová + 
místní hasiči 

27.9.2018 6. –9.ročník  
64 žáků 

Hasiči Sla, Kam., Pěčín, 
Rybná 

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ 27.10.2018   
Adventní tvořivá dílna p.uč.1.stupně 29.11.2018 1.- 5.roč. 

+ ZŠ Rybná n. Zd. 
Výrobky na výstavu Svazu 
žen 

Mikulášská nadílka J.Hlávková 
se žáky 9.roč. 

5.12.2018 1.- 5.roč. MŠ  

Vánoční nadílka uč.MŠ 12.12.2018 děti MŠ  
Karneval vych.ŠD 18.-22.2.2019 děti ŠD  
Karneval uč.MŠ 30.1.2019 děti MŠ  
Návštěva předškoláků 
v 1. třídě 

uč.MŠ 
M.Beková 

28.3.2019 děti MŠ  

Velikonoční tvořivá dílna p.uč.1.stupně 12.4.2019 1.- 5.roč. 
+ ZŠ Pěčín 

 

Den Země D.Tůmová - sběr 29.,30.4.2019 1.- 9.roč. TU  
Dopravní výchova  
na dopravním  hřišti 

M.Beková 30.5.2019 4.roč. plnění průkazu cyklisty 

Stezka Ferdy Mravence 
 

uč.MŠ 23.5.2019 děti MŠ přírodovědná vycházka 
s plněním úkolů 

Sportovní den pro 1. 
stupeň 

J.Hlávková 31.5.2019 1.-5. roč. 
 

Oldrzychowice –Polsko 
50 žáků, 5 dospělých 

Den dětí – jízda zručnosti uč.MŠ 31.5.2019 děti MŠ závody na kolách 
Pasování předškoláků uč.MŠ 20.6.2019 děti MŠ + žáci 

1.roč. 
 

 
 
 
Spoluúčast na projektech 
název organizuje termín účast žáků poznámka 
O Puchar Wojta Gminy 
Klodzko 

Szkola podstawowa 
w Jaszkowej Dolnej 

9.6.2019 25 + spoluúčast rodičů   
1x3. místo 

Olympijský běh J.Hlávková + TU 19.6.2019 1.-5.roč. 
6.-
9.r..zájemci 

T-Mobile Olympijský 
běh pro školy – 100 dětí 

Sportovní den pro 2. stupeň 
ve slatině nad Zdobnicí 

J.Hlávková 25.6.2019 6.-9.roč. + spoluúčast Javornice a 
Rokytnice v O.h. 

 
 
 
Exkurze, vycházky, poznávací akce, výlety mimo sídlo školy : 
 
roč. 
 

 
termín 

 
kam 

zaměření,souvislost 
s vyučovacím předmětem, 
s činností 

 
zodpovídá 

MŠ 18.9.2018 Výstava akvarijních rybek environmentální výchova uč. MŠ 
9.roč. 20.9.2018 Rychnovské muzeum k 100. výročí zal. ČR L.Fleischmannová 
6. roč. 20.9.2018 Hvězdárna a planetárium HK zeměpis L.Hilman 
     
2.-5.roč. 27.9.2018 Orlické hory prvouka, vlastivěda TU 1. stupně 
8.roč. 18.12.2018 Vánoční Rychnov n.Kn./ Bowling vztahy ve třídě M.Martincová 
7.roč. 19.12.2018 Vánoční Rychnov n.Kn./ Bowling vztahy ve třídě L.Hilman 
9.roč. 2012.2018 Vánoční Rychnov n.Kn./ Bowling vztahy ve třídě J.Hlávková 
8.,9.roč. 17.1.2019 Bruslení (dívky) v rámci tělesné výchovy J.Hlávková 
8.,9.roč. 15.1.2019 Bruslení (chlapci) v rámci tělesné výchovy J.Hlávková 
6.,7.roč. 30.1.2019 Bruslení   třídní akce P.Vojtová 

L.Hilman 
3,4..roč. 8.3.2019 Exkurze Zdobnice a.s. prvouka, přírodověda TU 
1.roč. 8.3.2019 Poklady podorlických svatostánků – 

Muzeum Vamberk 
prvouka M.Beková 



MŠ 27.9.2018 Návštěva hasičské zbrojnice Slatina 
n.Zd. 

ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

uč. MŠ 

MŠ 14.11.2018 Návštěva místní knihovny Slatina n.Zd. předčtenářská gramotnost uč. MŠ 
     
MŠ 14.2.2019 Návštěva městské knihovny RK předčtenářská gramotnost uč. MŠ 
9.roč. 25.,26.4.19 Exkurze Praha – PS, Tech.Museum.. zeměpis J.Hlávková 
9..roč. 30.4.2019 Exkurze Zdobnice a.s. volba povolání M.Felcmanová 
8.,9. roč. 9.-10.5.19 Braniborsko SRN výuka cizích jazyků J.Hlávková 

M.Martincová 
7.,8.roč. 22.5.2019 Exkurze SOR Libchavy volba povolání M.Felcmanová 
MŠ 9.5.2019 Školní výlet Nové Město n.M. environmentální výchova uč. MŠ 
MŠ 13.6.2019 Pěší výlet k táboru a řece, směr Rybná 

n.Zd. 
environmentální výchova K.Čadová 

E.Kaplanová 
9.roč. 4.6.2019 Hvězdárna Hradec Králové fyzika J.Hlávková 
1.,2.,5.., 
roč 

5.6.2019 Uhřínov – villa Nova prvouka,vlastivěda TU 

6.roč. 6.6.2019 Fajn Park Chlumec n.C. vztahy ve třídě P.Vojtová 
7.roč. 18.6.2019 Stříbrný rybník – Hradec Králové vztahy ve třídě L.Hilman 
9.roč. 16.-

17.6.2019 
Krkonoše vztahy ve třídě J.Hlávková 

L.Hilman 
3.,4..roč. 20.6.2019 Fajnpark Chlumec nad Cidlinou vztahy ve třídě K.Grundová 

K.Klecová 
K.Šubertová 

8. roč, 27.6.2019 Rozhledna Vrbice vztahy ve třídě M.Martincová 

 
 
 
Akce pořádané školou: 
 
Dramatické, hudební a zábavné a jiné pořady: 
termín ročník název, místo (vztah k výuce) zodpovídá 
31.10.2018 9. Romeo a Julie – Klicperovo divadlo HK p. Hlávková 
1.10.2018 6.-9. Planeta země – Barma TU 
10.10.2018 MŠ Šípková Růženka + 1.třída + MŠ Kameničná uč.MŠ 
3.12.2018 1 – 9.roč. Staré pověsti české TU 
29.11.2018 9.roč. Filmové představení v němčině uč. Nj 
22.11.2018 MŠ Vánoce s rolničkou + MŠ Javornice uč.MŠ 
4.12.2018 MŠ Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě + 1.třída uč.MŠ 
11.12.2018 1.-5. Vánoční koncert ZUŠ uč. 1. stupeň 
19.12.2018 MŠ,1.-3.r. e-Liška přírodovědný výukový program uč. MŠ, TU 
29.1.2019 6.-9.r. Baron Prášil – autorský muzikál TU 
13.2.2019 MŠ Tuč a Ňák uč.MŠ 
25.3.2019 3.-5.roč. Divadelní představení v angličtině – Lazy goat uč. Aj 
25.3.2019 6.-9. Divadelní představení v angličtině – Last wish uč. Aj 
20.5.2019 MŠ Zpívající koťata – divadelní představení v Javornici uč.MŠ 
28.5.2019 1.,3.,5. r. Kulturní program v ZUŠ Žamberk TU 
30.4.2019 MŠ Výchovný koncert v ZUŠ Rychnov n.Kn. uč. MŠ 
26.6.2019 MŠ Zdravověda, ošetřování zraněných – žáci ZŠ uč. MŠ 
 
Besedy pro žáky: 
- Beseda paličkování 1. – 5. ročník – 25.9.2018 
- na Úřadu práce v Rychnově n.Kn.vycházející žáci k volbě povolání – 10.10.2018 
- Etické dílny – primární prevence 1. stupeň ZŠ – 12.,16.,23.10.2018 
- Primární prevence OD5K10 – 6.-9. roč. 7.11.2018 a 11.4.2019 
- Prezentační akce OA Kostelec n. Orl.pro žáky 9. roč. – 15.11.2018 
- Trestní odpovědnost mladistvých, pro žáky 8. a 9.roč. – Policie ČR 
- OD5K10 – beseda Hranice ve výchově – 10.6.2019 
- Tropický deštný prales + projekt Green Life pro 1. – 9. roč. – 13.6.2019 
 



Soutěže: 
 
Předmětové: 
 

název na škole organizuje termín a místo 
škol./okres.kola 

účast žáků umístění ve vyšších kolech 

Olympiáda v Čj D.Tůmová 21.11.2018 
29.1.2019 

5 ž. 8.,9.roč. školní kolo  
2 žáci okresní kolo  

 
 

Hledáme nejlepšího 
mladého chemika 

L.Hilman 11.12.2018 3 ž. II. kolo soutěže  

Dějepisná olympiáda L.Fleischmannová prosinec 2018 
16.ledna 2019 

15.ž. školní kolo 
2 ž. okresní kolo 

 
 

Matematická 
olympiáda Z 5 

H.Hrabalová 30.1.2019 1 ž. okresní kolo  

Biologická 
olympiáda D 

L.Hilman 
M.Martincová 

6.2.2019 
10.4.2019 
 

16 ž. školní kolo 
1ž. okresní kolo 
 

 
5. místo  
 

Biologická 
olympiáda C 

L.Hilman 
M.Martincová 

6.2.2019 
16.4.2019 
16.5.2019 

11 ž. školní kolo 
3ž. okresní kolo 
2 ž. krajské kolo 

 
5.,6. místo 

Pangea – 
matematická soutěž 

J.Hlávková únor 2019 5.-9. roč. školní kolo nejlepší umístění 25.místo v kraji 

Matematický klokan: 
Cvrček (2.,3.roč.) 
Klokánek (4.,5.roč) 
Benjamin (6.,7.roč.) 
Kadet (8.,9.roč.) 

vyučující 
matematiky 

22.3.2019  
23 ž. 2. a 3.roč. 
29 ž. 4. a 5.roč. 
33 ž. 6. a  7.roč. 
30 ž. 8. a  9.roč. 

Soutěž je bez postupu do vyššího 
kola.  

Matematická 
olympiáda Z 6 

M.Martincová 9.4.2019 2 ž. okresní kolo 3.místo 

Pythagoriáda 6.,7. r. M.Martincová 28.5.2019 5. žáků 1.místo 
Poznávání rostlin a 
živočichů 

M.Martincová 5.6.2019 6 ž. okresní kolo 1..místo starší žáci 
 

Poznávání rostlin a 
živočichů 

M.Martincová 18.6.2019 3 ž. krajské kolo 4. místo 

 
Umělecké: 
 

název organizuje termín účast žáků umístění ve vyšších kolech 
Vánoční soutěž muzea Žamberk H.Hrabalová 23.11.2018 5.ročník  
Výtvarná soutěž Gymnázia RK P.Vojtová 31.1.2019 4.,6.,7. roč. 2 krát 2. místo 
Výtvarná soutěž Jeden svět dětem P.Vojtová květen 2019 3.-7.roč. Člověk v tísni 

 
Sportovní: 
 

název organizuje Místo, termín účast žáků umístění ve vyšších 
kolech 

Školní soutěže 
Sportovní den pro 
1. stupeň 

J.Hlávková 31.5.2019 1.-5. roč. 
 

Oldrzychowice –Polsko 
45 žáků, 4 uč.  

Atletický čtyřboj 
družstev 

J.Hlávková 19.10.2019 Slatina n.Zd. 2.-5.roč. spoluúčast Javornice, 
Rokytnice v O.h., 
Bohousová, Rybná n.Zd. 

Piškvorkový turnaj J.Hlávková září – říjen 6 kol 16 ž. 2.stupně  
Vánoční čtyřboj J.Hlávková 21.12.2018 Slatina n.Zd. 1.-9.roč. sportovní soutěže pro 

žáky školy 
Lyžařské závody J.Hlávková 13.2.2019 22 žáků 2.stupně  
Okresní a krajské soutěže: 
atletický čtyřboj J.Hlávková 19.9.2018 Týniště n.Orl. 10 žáků 8.-9.roč. 7.místo  
okresní přebor 
jednotlivců  
v atletice 

J.Hlávková 11.10.2018 Solnice 19 žáků 6.-9.roč.  

florbal L.Hilman 25.10.2018 Rokytnice v O.h. 11 chlapců 6.,7. roč. 6.místo 
turnaj ve florbale J.Hlávková 27.11.2018 Rokytnice v O.h. 11 dívek 8.,9. roč. 2. místo 
florbal M.Martincová 22.11.2018 Dobruška 10 dívek 6.,7. roč. 3. místo 



přebor v šachu D.Tůmová 27.11.2018 Rychnov n.Kn. 4 žáci 6. ročníku 4. místo 
piškvorkový turnaj J.Hlávková 20.11.2018 Rychnov n.Kn. 5 žáků 2. stupně 2. místo 
piškvorkový turnaj J.Hlávková 28.11.2018 Hradec králové 5 žáků 2. stupně krajské kolo 
vánoční turnaj ve 
florbalu 

L.Hilman 4.12.2018  Záchlumí 7 dívek 1.stupně 2.místo 

přehazovaná J.Hlávková 7.12.2018 Kostelec n.Orl. 7 dívek 8.- 9.roč. 5.místo 
vánoční turnaj ve 
florbalu 

L.Hilman 12.12.2018  Záchlumí 7 chlapců 1.stupně 1.místo 

krajský přebor 
v šachu 

D.Tůmová 24.1.2019 Třebechovice pod 
Orebem. 

4 žáci 6. ročníku 10. místo 

     
přehazovaná M.Martincová 22.2.2019 Kostelec n.Orl. 7 dívek 6.,7..roč. 4. místo 
florbal – 
mezinárodní 

D.Tůmová 21.3.2019 Rokytnice v Orl.h. 11 žáků  8.- 9.roč. 3.místo 

McDonald cup K.Grundová 25.4.2019 12 žáků 1.-3.roč. 2.místo 
krajské kolo 
v minifotbale dívek 

J.Hlávková 2.5.2019 Jičín 10 dívek 8.-9.roč. 3.místo 

     
atletický čtyřboj K.Bárnetová 31.5.2019 Rychnov n.Kn. 10 žáků 6.-7.roč.  

 
 
Ostatní: 
 

Dopravní soutěž cyklistů 
 

D.Koutská 11.10.2018 4 žáci.5.roč. 3.místo 

Hlídky mladých 
zdravotníků – okresní kolo 

H.Hrabalová 24.4.2019 
Rychnov n.Kn. 

11 žáků 1.místo hlídka II.stupně 
2.místo hlídka I.stupně 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů – okresní kolo 

M.Beková 
 

16.5.2019 
Rychnov n.Kn. 

4 žáci  5.a 6.roč. 1.místo družstvo 
1.místo jednotlivci 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů – krajské kolo 

D.Tůmová 4.,5.6.2019 4 žáci 6.roč. 3.místo 

Hlídky mladých 
zdravotníků – regionální 
kolo 

H.Hrabalová 29.5.2019 
Svitavy 

5 žáků  6.-9.roč. 3.místo   
 

Mladý zdravotník -soutěž – 
školní  

H.Hrabalová 25.6.2019 
 

1.- 5.roč. žáci 1.stupně 

Poznávání rostlin - školní  M.Martincová 26.6.2019 1.- 5.roč. žáci 1.stupně 

 
 


