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Výroční zpráva školy
za školní rok
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Ve Skutči dne 30. 9. 2019

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 byla projednána na pedagogické radě dne
5. 11. 2019
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1 Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim
Komenského nám. 150, 539 73 Skuteč
75016346
+420 469 350 210, 731 557 453
skola@zskomenskeho-skutec.cz
www.zskomenskeho-skutec.cz

Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Příspěvková organizace
Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Školní družina
600090591
Ředitelka školy: Ing. Bc. Šárka Horáková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Blehová
Ekonomka: Dagmar Krátká
Vedoucí školní družiny: Ivana Voralová
Školník: Radek Zindulka

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

1.2 Součásti školy
součásti školy
Základní škola
Školní družina

kapacita
370
66

2. Organizace školního roku 2018 - 2019
Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude zahájeno v pondělí 4.
února 2019, ukončeno v pátek 28. června 2019.
Termíny školních prázdnin:
a) podzimní
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
b) vánoční
sobota 22. prosince 2018 až středa 3. ledna 2019
c) pololetní
pátek 1. února 2019
d) jarní
pondělí 4. února až pátek 10. února 2019
e) velikonoční
čtvrtek 18. dubna 2019
d) hlavní
sobota 29. června 2019 až neděle 1. září 2019
Dny volna – státní svátky:
a) 28. září
pátek
b) 28. říjen
sobota
c) 17. listopad
sobota
d) 1. leden
úterý
e) 8. květen
středa

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
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f) 5. červenec
g) 6. červenec

pátek
sobota

Dny volna - dny pracovního klidu:
a) 24. prosinec
pondělí
b) 25. prosinec
úterý
c) 26. prosinec
středa
d) 19. duben
pátek
e) 22. duben
pondělí
f) 1. květen
středa

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce

Ředitelské volno
V průběhu školního roku může ředitel školy vyhlásit max. 5 volných dní, a to zejména z důvodů
organizačních nebo technických (školský zákon § 24 odst. 2, vyhláška č. 16/2005 o organizaci
školního roku § 2 odst. 5).
Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna může probíhat za předpokladu dostatečného počtu
žáků (minimálně 10 žáků) a v případě, že to umožní organizační a technické podmínky, kvůli nimž
bylo ředitelské volno vyhlášeno.
Činnost školní družiny v době prázdnin a ředitelského volna bude po projednání se zřizovatelem
přerušena.
Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 3. a 4. ledna 2019.
Zápis do prvního ročníku se uskuteční ve středu 3. dubna 2018 od 13 hodin do 18 hodin (možná
změna termínu dle dohod obou ZŠ), náhradní termín 17. 4. 2019.
Pedagogické rady
Plán konání pedagogických rad:
a) 06. 11. 2018 (úterý)
b) 24. 01. 2019 (čtvrtek)
c) 11. 04. 2019 (čtvrtek)
d) 20. 06. 2019 (čtvrtek)
Není – li určeno jinak, pedagogické rady začínají v 14:10 hod.
Pedagogická rada je poradní orgán ředitele školy. Členy rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci,
účast na poradě je povinná.
Každý zápis z pedagogické rady si zaměstnanec přečte a podepíše jej.
Čtvrtletní výpisy
Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků zasláním čtvrtletního výpisu o prospěchu a
chování žáků. Po výpisu následuje pedagogická rada. Zhotovením a odesláním výpisů jsou odpovědni
všichni třídní učitelé. Výpis má stanovenou formu nebo je uveden v žákovské knížce.
Plán zasílání čtvrtletních výpisů o prospěchu a chování žáků:
a) první výpis
08. 11. 2018 (čtvrtek)
b) druhý výpis
07. 01. 2019 (pondělí)
c) třetí výpis
12. 04. 2019 (pátek)
d) čtvrtý výpis
30. 05. 2019 (pátek)
Třídní schůzka úvodní
- každý třídní učitel si sám zvolí v průběhu září termín, o konání schůzky bude informovat vedení
školy. Termín konání třídní schůzky bude mezi 24. zářím až 5. říjnem 2018.
Konzultační dny
Budou zveřejněny na webových stránkách a v žákovských knížkách.
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Schůzka je možná jen v době mimo konání přímé vyučovací nebo přímé výchovné činnosti
pedagogického pracovníka a mimo dobu konání dozoru nad žáky požadovaným učitelem. Zákonný
zástupce si může sjednat individuální schůzku s konkrétním vyučujícím.
Stanovené konzultační jednotné dny v čase od 14:00 do 17:30 hod:
a) 13. 11. 2018 (úterý)
b) 10. 01. 2019 (čtvrtek)
c) 18. 04. 2019 (čtvrtek)
d) 04. 06. 2019 (úterý)
Schůzky metodických orgánů
Pro letošní školní rok je ustanoveno metodické sdružení 1. st. a předmětových komisí 2. st. Vedoucí
metodického sdružení předmětových komisí zhotoví plán činnosti, zápisy z porad předává vedení
školy. Vedoucí svolávají poradu alespoň jedenkrát za čtvrtletí, tedy minimálně čtyřikrát za školní rok.
Výchovná komise
Je to poradní orgán, který tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce, vedoucí
vychovatelka a školní metodik prevence. Komisi svolává ředitel školy nebo výchovný poradce na
základě podnětů, komise zasedá minimálně čtyřikrát do roka před konáním pedagogické rady.
Výchovný poradce pořizuje ze schůzky zápis, který si ukládá do svých materiálů.

Vzdělávání probíhalo podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek
Vyučovací hodina

přestávka

1. vyučovací hodina

7:55 – 8:40

8:40 – 8:50

2. vyučovací hodina

8:50 – 9:35

9:35 – 9:50

3. vyučovací hodina

9:50 – 10:35

10:35 – 10:45

4. vyučovací hodina

10:45 - 11:30

11:30 – 11:40

5. vyučovací hodina

11:40 – 12:25

12:25 – 12:30

6. vyučovací hodina

12:30 – 13:15

7. vyučovací hodina

13:15 – 14:00

8. vyučovací hodina

14:05 – 14:50

14:00 – 14:05

3. Personální údaje
3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
0
1
1
3
1
6
25

ženy
0
2
5
2
8
1
18
75

6

celkem
0
2
6
3
11
2
24
100,0

%
0
8,5
25
12
46
8,5
100,0
x
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3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
0
1
0
5
6

ženy
0
3
0
6
0
9
18

celkem
0
3
0
7
0
14
24

%
0
13
0
29
0
58
100,0

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel druhého stupně základní
školy
učitel náboženství
vychovatel
asistent pedagoga
celkem

splňuje
kvalifikaci
4

nesplňuje
kvalifikaci
1

celkem

%

5

80

9

0

9

100

1
3
6
23

0
0
0
1

3
6
23

100
100
100
100,0

3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
jméno a příjmení
Blehová Iveta, Mgr.

Funk. zařaz.
zást. řed.
uč.

Burgerová Jana, Ing.

tř. uč. IV.

Dejdarová Jaroslava, Mgr.

uč. - tř. III.

Důrková Hana

vych./AP

Horáková Šárka, Ing. Bc.

ředitelka školy

Kasseckert Jiří
Krčmář Petr, Mgr.
Lorencová Hana
Nováková Ivana, Mgr.
Pešková Jana, Mgr.
Skočílek Martin, Mgr.
Voralová Ivana
Vtípil Martin, Mgr.
Zelenková Marie, Mgr.

uč. - tř. VI.
tř. uč. VIII.
vych./uč.
vých. poradce
uč. - tř. IX..
tř. uč. V.
ved. vych./AP
tř. uč. VI.
tř. uč. I.

aprobace
Čj - Ov
Přírodní
vědy
1. - 5. r.
ZŠ
vych.
odborné
předměty
Rj - Vv
AJ
vych.
D - Rj
Aj - Ch
Nj - Tv
vych.
D-Z
1. st.

3.5 Asistent pedagoga
Příjmení a jméno
7

Další funkce a studium
Metodik
prevence
sociálně
patolog. jevů

Metodik a koordinátor ICT

Výchovná poradkyně

Metodik EVVO
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Důrková Hana
Kolisková Eva
Novotná Nikola
Vařejčka Jaroslav
Voralová Ivana
Zavadilová Hana
3.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy
Příjmení a jméno
Zindulka Radek
Altová Hana
Čecháčková Iveta
Zavoralová Lenka

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka

3.7 Délka praxe pedagogických pracovníků
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

počet

%
10
0
20
15
55
100,0

2
0
4
3
11
20

celkem

4. Vzdělávací program školy
4.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
ŠVP ZV „Škola šitá na míru“, od 3. 9. 2018, č. j. ZŠ

zařazené třídy
1. a 6. ročník

Kom 39/2018
ŠVP ZV „Škola šitá na míru“, verze 3, od 1. 9. 2013, č. j. ZŠ
249/07

1. až 5. ročník, 7. až 9. ročník

4.2 Učební plán školy

ČJ
M
AJ
NS
HV
VV
PČ
TV
D
Vko
F

1.
9
4
1
2
1
1
1
2
-

2.
9
5
1
2
1
1
1
2
-

3.
8
5
3
2
1
1
1
3
-

4.
7
5
4
3
1
2
1
3
-

5.
7
4
3
3
1
2
1
3
-

6.
5
4
3
1
2
1
2
2
1
2
8

7.
4
4
3
1
2
1
2
2
1
2

8.
4
5
3
1
1
2
2
1
2

9.
5
5
3
1
1
1
2
2
1
1
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Z
CH
PŘ
Vkz
Eko
Vdo
RJ
NJ
SH
INF

21

22

24

26

1
25

2
2
1
1
0,5
0,5
30

2
2
2
1
1
30

2
2
2
1
2
2
1
31

1
2
1
1
2
2
1
1
31

4.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky
název nepovinného předmětu
Náboženství

počet zařazených žáků
14

Příjmení, jméno vyučujícího Název kroužku

Třídy

Blehová Iveta, Mgr.
Blehová Iveta, Mgr.
Horáková Šárka, Ing. Bc.
Horáková Šárka, Ing. Bc.
Potůčková Barbora, Mgr.
Uč. 1. a 2. stupně
Lorencová Hana
Kasseckert Jiří
Důrková Hana
Mrkvičková Iva
Netolická Jana, Mgr.
Zelenková Marie, Mgr.
Horáková Šárka, Ing. Bc.

IX.
V.-IX.
IX.
V.-IX.
II.
MŠ
I.-IX.
V.-IX.
I.-IX.
I.-IX.
VI.-IX.
I.-V.
MŠ

Seminář českého jazyka
Klub čtenářské gramotnosti
Seminář z matematiky
Robotika
Angličtina hrou
Škola nanečisto
Pěvecký sbor
PC a zábava
Keramika
Aerobic
Aj konverzace pro pokročilé
Učíme se hrou
Angličtina pro předškoláky

Pěvecký sbor – „Smíšek“
Sbor vede paní učitelka Hana Lorencová, během roku připravují řadu vystoupení jak pro
školu, tak i širokou veřejnost.
Vystoupení:


Domov důchodců ve Skutči



Senior centrum ve Skutči



Městské muzeum ve Skutči



ZŠ a MŠ ve Skutči



Domov důchodců v Předhradí



Vánoční koncert pro rodiče
9
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Zpívání u vánočního stromečku pro žáky školy



Koncert ke Dni matek



Další akce pro rodiče a žáky školy

Další informace o vystoupeních jsou ve výpisu z akcí v průběhu školního roku.

5. Počty žáků
5.1 Počty žáků školy
třída

Třídní učitel(ka)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

Mgr. Zelenková Marie
Mgr. Potůčková Barbora
Mgr. Dejdarová Jaroslava
Ing. Burgerová Jana
Mgr. Skočílek Martin
Mgr. Vtípil Martin
Kasseckert Jiří
Mgr. Krčmář Petr
Mgr. Pešková Jana

počet žáků

z toho
chlapců

z toho dívek

21
9
23
26
24
16
23
18
21
182

12
5
10
7
14
7
6
4
9
75

9
4
13
19
10
9
17
14
12
107

výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

5.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok
1
18
3
5.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
typ školy
víceleté gymnázium
čtyřleté gymnázium
střední odborná škola
střední odborné učiliště
konzervatoř

počet přijatých žáků
2
4
14
3
0

Škola pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům při výběru vhodného povolání a tedy i
střední školy.
Výchovná poradkyně zjišťuje předběžný zájem žáků o další studium, poskytuje individuální
poradenské
pohovory, seznamuje žáky s veškerými materiály ze SŠ, předává užitečné internetové adresy
a odkazy,
předává aktuální informace z ÚP žákům i jejich zákonným zástupcům. Pro žáky 8. ročníku
byla v červnu
2018 zorganizována beseda na Úřadu práce v Hlinsku, na které získali mnoho užitečných a
zajímavých
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informací aby věděli, co vše je třeba zvážit, aby jejich volba byla správná a odpovídala jejich
předpokladům,
součástí exkurze byla i návštěva památkové rezervace lidové architektury a lidových řemesel
Betlém
Hlinsko. Žáci měli prostřednictvím výchovné poradkyně možnost získat informace o situaci
na trhu práce,
přehled o vhodných a žádaných povoláních i SŠ, o stipendijních programech. Dále je žákům
9. třídy
umožněno účastnit se přehlídek SŠ v Pardubicích, v Chrudimi, burzy škol v Hlinsku v ZŠ
Ležáků a nově
přímo ve Skutči v KKS, navštěvovat jednotlivé SŠ na dnech otevřených dveří.
Výchovná poradkyně zajišťuje žákům Atlas SŠ Pardubického kraje, přehled SŠ pro celou ČR
na CD. Již
desátým rokem běží dlouhodobý projekt „Zajímavá povolání“, v jehož rámci mají žáci
možnost seznámit se
s lidmi vykonávajícími zajímavé povolání. Školu již navštívili například hasiči, policisté,
vojáci, velvyslanec
ČR a námořník, poslankyně českého parlamentu, pracovník rychlé záchranné služby,
moderátor ČT1,
proběhla exkurze na ruzyňské letiště a do výcvikového střediska posádek českých aerolinií,,...
V rámci
tohoto projektu, jsme žáky postupně seznámili s technicky orientovanými povoláními nebo
s prací švadleny,
vyšívačky, zedníka, dlaždiče, s prací kuchaře, cukráře, zámečníka, truhláře, pozvali jsme do
školy
zdravotníky z RZS, proběhla beseda s kriminalistkou, letuškou, žáci viděli práci IZS (hasiči,
městská
policie, RZS). V letošním školním roce, stejně jako i v loňském školním roce se žáci 8. a 9.
ročníku
zúčastnili akcí Pardubického kraje s názvem Technohrátky. Na obou akcích byli žáci naší
školy aktivní a
snažili se dozvědět a naučit co nejvíce.
Na schůzkách SRPDŠ výchovná poradkyně předala zákonným zástupcům žáků 9. třídy
informace týkající se
volby povolání, přijímacího řízení na SŠ, metodicky vedl žáky při vyplňování přihlášek,
případně řešila se
zákonnými zástupci odvolací řízení. V lednu 2018 absolvovala výchovná poradkyně elearningový kurz
k problematice jednotných přijímacích zkoušek.

6. Hodnocení žáků
6.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
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6.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů)
třída

hodnocení
klasifikačním
stupněm

hodnocení
slovní

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
9
23
26
24
16
23

0
0
0
0
0
0
0
12

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním
stupněm
21
0
0
0
0
0
0
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8.
9.
celkem

18
21
161

0
0
0

0
0
21

6.3 Výchovná opatření – pochvaly
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

pochvala ředitele školy
8
4
4
15
8
3
11
4
10
67

pochvala třídního učitele
1
4
25
21
28
14
20
17
20
150

6.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

napomenutí
třídního učitele
1
0
0
2
5
5
0
0
0
13

důtka třídního
učitele
0
0
0
1
0
0
0
3
0
4

důtka ředitele
školy
0
0
1
1
2
5
0
0
6
15

6.5 Komisionální přezkoušení žáků
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

pochybnosti o
správnosti hodnocení
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

13
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0
1
0
0
0
0
1
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6.6 Opakování ročníku
třída

žák neprospěl

žák nemohl být
hodnocen

žák měl vážné
zdravotní
důvody

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

1
0
0
1
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

žák opakuje
9.r. po splnění
povinné školní
docházky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Průběh a výsledky vzdělávání
7.1 Hospitační činnost
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
9
6
10
25

7.2 Kontroly v ZŠ ve školním roce 2018/2019
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce zjišťovalava rámci svého průzkumu jazykovou gramotnost žáků
Základní školy, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim. Šetření bylo bez zápisu, závěry
byly spíše kladné.
Další kontroly provedené v ZŠ



Kontrola BOZP - firma PREPO (p. Stříbrná), proškolení BOZP
Kontrola provedená finančním výborem Městského úřadu ve Skutči

Komentář ředitele školy:
Při kontrolách školy jinými subjekty nebyly zjištěny závažné nedostatky. Oblast kontroly
provozních pracovníků je prováděna průběžně při pravidelné prohlídce celé budovy, rozbory
nedostatků zjištěných při kontrolách jsou rozebrány se zaměstnanci obratem. Kontrolní
činnost jídelny provádí vedoucí školní jídelny a vedení školy. Kontrolní a hospitační činnost
pedagogických zaměstnanců je prováděna pravidelně vedením školy a je zaměřena na
priority dle plánu hospitací. Při hospitační činnosti v rozmezí celé vyučovací hodiny je
upřednostňován model pozitivních hospitací, kdy si pedagogové předem pozvou vedení
školy na hospitaci dle svého rozhodnutí. Součástí kontrolní činnosti jsou i krátké vstupy do
vyučovacích hodin a ukončení náslechu po dokončené zajímavé činnosti. Celoročně
14
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probíhají vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy s následným krátkým zhodnocením a
s důrazem na možnost využití shlédnutých metod a forem práce při své práci. Kontrolní
činnost je zaměřena zejména na nově příchozí, jazykovou výuku, výukové metody, na
směřování výuky do praxe, na práci s žáky s SVP a na funkčnost ŠPP a jeho činnost.
Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich užití při vlastních hodinách.

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium k výkonu specializované činnosti –
koordinace v oblasti ICT
Bezpečné klima ve školách Pardubického
kraje
Nebezpečné komunikační techniky spojené
s ICT

1

Š. Horáková

říjen 2017 –
leden 2019

1

Š. Horáková

10. 10. 2018

1

Š. Horáková

12. 09. 2018

Š. Horáková,
P. Krčmář
I. Nováková
I. Nováková
J. Kučerová
P. Krčmář, J.
Pešková

15. 10. 2018
14. 11. 2018
23. 10. 2018
16. + 30. 11.
2018

1

E. Kolisková

05. 12. 2018

1
1

1

H. Důrková
H. Důrková
M. Zelenková,
J. Dejdarová
Š. Horáková

15. 04. 2019
29. 04. 2019
Září 2018 –
červen 2019
23. 4. 2019

1

B. Potůčková

16. 05. 2019

English for Informatic Technology

2

Čtyři kroky k inkluzivní škole
Mikroklima třídy s žákem s SVP
Matematika v běžném životě ZŠ

1
1
1

Metodické náměty k výuce AJ

2

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením na ZŠ
Agresivní a zuřivé dítě
Pozice AP ve školství
Doplňkové on-line interaktivní aktivity pro
slovní zásobu a gramatiku v AJ na ZŠ
Obtížné manažerské rozhovory
Doplňkové on-line interaktivní aktivity pro
slovní zásobu a gramatiku v AJ na ZŠ

1

05. 12. 2018

9. Zájmové vzdělávání: školní družina
9.1 Školní družina
Školní družina má tři oddělení, do kterých bylo zapsáno 66 žáků. ŠD zahajuje svoji činnost v
6:15 a končí v 16:00 hodin. V rámci školní družiny pracovaly kroužky – pěvecký, vybíjené a
výtvarný, keramický. ŠD pořádala pro žáky mnoho akcí, které jsou uvedeny ve výpisu z akcí
v průběhu školního roku.
Z důvodu nízké kapacity ŠD /66/ a velkého zájmu rodičů o umístění žáků, požádala škola v
dřívějším období prostřednictvím svého zřizovatele o navýšení kapacity. Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor školství, mládeže a sportu tuto žádost zamítl.
Z její bohaté činnosti, např.: Halloween, Adventní výstava, čertovská nadílka, vánoční
výstava, vánoční nadílka, předání dárků k zápisu, "škola hledá talent", pálení čarodějnic,
společné opékání vuřtů na školní zahradě, výlety, turistická vycházky.

15

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim

AKCE ŠD 2O18/2019
Třída:

ŠD

Vychovatelka Ivana Voralová
Činnost

Datum

19.10.2018
30.11.2018
05.12.2018
07.12.2018
14.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
27.03.2019
09.04.2019
26.04.2019
31.05.2019

Opékání
Vánoční strom
Mikulášská nadílka
Vánoční výstava
Vánoční nadílka
Vánoční turnaj ve florbalu
Vánoční akademie
Jarní výstava - dílničky
"ŠD hledá hlas"
Pomoc při výrobě čarodějnice pro město
Dětský Den - opékání

10.06.2019 Prales dětem
26.06.2019 Stopovaná
27.06.2019 Pohádková cesta

Místo konání

Školní zahrada
Chodba školy
Prostory ŠD
ZŠ Smetanova
Prostory ŠD
Tělocvična ZŠ
KKS
Prostory ŠD
Chodba školy
Školní zahrada
Školní zahrada
Budova a zahrada
ZŠ
Žulová stezka
Malhošť

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Ve škole bylo v závěru školního roku 38 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (+2 žáci
měli propadlé
doporučení z PPP), převážně s poruchami učení, chování, logopedickými vadami, 17 žáků
bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (včetně 2 žákyň mimořádně
sportovně nadaných), 5 žáků mělo PPP
doporučeno asistenta pedagoga, zvýšil se počet žáků se závažnými a středně závažnými
poruchami učení na
14. Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Nováková průběžně dle potřeby spolupracovala s
vedením školy, metodičkou prevence, třídními učiteli, učiteli, asistenty pedagoga, zákonnými
zástupci žáků, PPP Pardubice, se SPC Skuteč. Řešila
výchovné problémy, poskytovala metodické vedení při jejich řešení, dostupné informace,
literaturu, pravidelně se vzdělávala v oblasti výchovného poradenství, … metodicky vedla TU
při podávání návrhů na
vyšetření žáků v PPP, sledovala platné vyhlášky MŠMT, vedla databázi žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kontrolovala platnost jejich doporučení, seznamovala všechny
pedagogické pracovníky se závěry
doporučení a upozorňovala na specifické vzdělávací potřeby těchto žáků při vzdělávání a na
metody tolerance při jejich hodnocení. Vypracovala seznam žáků s přehledem a vysvětlením
jejich specifických potřeb, aby měli jednotliví vyučující všechny podklady pro práci s těmito
žáky. Výchovná poradkyně vypracovala IVP a ve spolupráci s TU a AP také podklady pro
hodnocení IVP.
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Hodiny reedukace byly postupně nahrazeny hodinami pedagogické intervence. Pedagogickou
intervenci mělo doporučeno 10 žáků, věnovala se jim Mgr. J. Dejdarová.
V tomto školním roce VP absolvovala tato školení: 4 kroky k inkluzivní škole – 15. 10. 2018
Polička, Setkání VP – 12. 10. a 15. 10. Chrudim, Hlinsko, Klady a zápory ADHD - 12. 4.
2019.

12. Prevence nežádoucích jevů
12.1 Preventivní program (PP)
Škola:
Školní rok:
Školní metodička prevence:

Základní škola Skuteč, Komenského nám. 150, 539 73
2018/ 2019
Mgr. Iveta Blehová

Cíl:





osvojením si umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních vlastností
a sebedůvěry, poznání druhých a respektovaní individuality svých vrstevníků
vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře, která je přiměřená
jejich věku, zvyšováním odolnosti vůči sociálně nežádoucím jevům, zajistit podnětné
sociální klima ve škole, prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a zaměstnanci
školy, předcházení vzniku jakékoliv formy rizikového chování
nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy a vést žáky
ke zdravému životnímu stylu, formování a upevňování odpovědného postoje žáků
za své zdraví

Cílová skupina: všichni žáci, zaměstnanci školy – zejména pedagogičtí pracovníci, rodiče

Formy a metody:







vrstevnické programy (VP) – diskusní bloky, zážitkové hry, kooperativní hry
interaktivní programy - zážitkové hry na sebeuvědomění, sebeovládání, komunikaci
vytváření pozitivního klimatu ve třídě – adaptační programy, pobytové akce
poskytnutí informací o problému – besedy a přednášky s diskuzí, exkurze, výuka
poradenská služba - individuální konzultace
vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času – kroužky, pobytové
programy

Plán prevence 1. – 5. ročník
1. – 3. ročník
-

žáci pojmenují zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog,
zneužíváním léků

-

znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek

-

znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu

-

mají vědomosti, jak udržovat zdraví, a o zdravém životním

-

uvědomí si, jak získáváme tělesnou zdatnost
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-

hygiena a souvislost se zdravím - předcházení nákazám, dodržování základů osobní
hygieny

Projekt Ovoce do škol
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč – dopravní výchova, kompetence městské policie
Adopce na dálku
Jsme spolu – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání, sebehodnocení
(Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
Kamarádi on-line (vzdělávací společnost Duha)
4. – 5. ročník
-

žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě

-

vyjmenují činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu,
osvojují si zdravý životní styl

-

uvedou zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví

-

znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření
drog

-

při modelových situacích komunikují se službami poskytujícími poradenskou pomoc

-

pojmenují základní mezilidské vztahy

-

rozpoznají projevy lidské nesnášenlivosti

-

vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva

-

mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí,
zastrašování aj.), je protiprávní

-

znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

Projekt Ovoce do škol
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč – dopravní výchova, práce MP
Adopce na dálku
Jsme spolu – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání, sebehodnocení
(Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
Kamarádi on – line (vzdělávací společnost Duha)
6. – 9. ročník
-

žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví

-

respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou
tolerantní k menšinám

-

uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem

-

znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích

-

spolupracují ve skupině a přebírají zodpovědnost za společné úkoly
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-

seznámí se s významnými dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu
dětí

-

znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů

-

uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní
činy

-

chápou zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální

-

zhodnotí vhodné a nevhodné zdravotní návyky

-

vysvětlí své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví

-

vědí, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci

-

znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny

-

vědí, že zneužívání dítěte je trestné

-

diskutují o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových
látek

-

vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít

-

bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání,
sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího
ohrožení

-

dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)

-

odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

6. ročník
Adopce na dálku
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč (Osobní bezpečí)
Krok za krokem – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání,
sebehodnocení (Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
(Ne)bezpečí internetu - (interaktivní program Šance pro Tebe, z. s.)
Moderní je nekouřit – (František Krampota, PPP Chrudim)
7. ročník
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč (Osobní bezpečí)
Adopce na dálku
Krok za krokem – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání,
sebehodnocení (Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
Kyberšikana – (František Krampota, PPP Chrudim)
Drogy (interaktivní program Šance pro Tebe, z. s.)
8. ročník
Jsme spolu – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání, sebehodnocení
(Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč – Mimořádné události
Adopce na dálku
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Projekt Street law
Sex, AIDS a vztahy (František Krampota, PPP Chrudim)
Konflikt se zákonem (interaktivní program Šance pro Tebe, z. s.)
Memento (Rajcha)
9. ročník
Besedy se strážníky Městské policie Skuteč – Mimořádné události
Adopce na dálku
Jsme spolu – preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě, sebepoznání, sebehodnocení
(Mgr. Dana Novotná, školní speciální pedagog)
Holocaust (František Krampota, PPP Chrudim)
Sex a vztahy (interaktivní program Šance pro Tebe, z. s.)
(Memento Rajcha)
Schránka důvěry pro žáky
Návštěvy výstav, divadelních představení, výchovných koncertů, besedy zaměřené na
sexuální výchovu, zneužívání návykových látek, různé formy extrémismu
Spolupráce s PPP Chrudim
12.2 Hodnocení prevence nežádoucích jevů - školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 byly všechny akce zařazené do prevence nežádoucích
jevů uskutečněny v souladu s časovým harmonogramem Preventivního programu s výjimkou
besedy Městské policie Skuteč pro žáky 3. a 4. třídy z personálních a kapacitních důvodů,
preventivní cíle těchto besed byly naplněny v rámci projektového dne Bezpečné prázdnin, na
jehož realizaci se podíleli zástupci SŠA Holice, Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Sdružení dobrovolných hasičů Skuteč,
Městská policie Skuteč, Policie ČR, BESIP, Gymnázium Suverénního řádu maltézských
rytířů Skuteč, Město Skuteč.
Školní speciální pedagog ukončil svoji činnost na naší škole k 31. 8. 2018, její práci
plně převzala výchovná poradkyně, metodička prevence nežádoucích jevů a zejména externí
odborníci (ze Střediska výchovné péče Archa, PPP Chrudim, SpZŠ Skuteč, OSPOD a další),
se kterými škola v případě potřeby úzce spolupracuje. V průběhu září a října 2018
zrealizovala Mgr. Dana Novotná preventivní programy pro žáky tříd, u nichž tyto programy
dosud neproběhly. Cílem bylo zlepšení klimatu ve třídě, utužování přátelských vazeb,
posilování sebevědomí u žáků s nízkou prestiží, vytváření atmosféry tolerance a spolupráce
v třídním kolektivu. Výstupy jsou velmi cenné zejména pro třídní učitele, kteří je využívají ve
své práci, především při třídnických hodinách, při prevenci vzniku nežádoucích jevů a tehdy,
nastane-li ve třídě nějaký konflikt.
Ke zlepšování klimatu ve třídě přispívají méně tradiční aktivity zařazované do výuky
(psychohry, výlety a exkurze, projekty vyžadující spolupráci ve skupinách, sportovní klání a
soutěže v rámci třídy…). Jedním z hlavních cílů je citlivě vytvářet prostor pro vzájemnou
spolupráci. Ideální možnost pro stmelení kolektivu je již zmíněný adaptační program, během
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kterého se třídní učitel seznámil s novým kolektivem, poznal jednotlivé žáky a vytvořil si tak
prostor pro minimalizaci negativních jevů v kolektivu.
Jelikož jsme si dobře vědomi, že významný podíl na prevenci rizikového
chování má i způsob, jakým děti tráví svůj volný čas, existuje na naší škole již tradičně velmi
široká nabídka kroužků. Kroužky nabízejí dětem velmi rozmanité trávení volného času a
motivují je k tomu, aby svůj čas využívaly aktivně a smysluplně. Pro naše žáky pořádáme
v průběhu školního roku mnoho sportovních a kulturních akcí, výuka je doplněna exkurzemi,
návštěvami divadelních představení, výchovných koncertů a v neposlední řadě pořádají třídní
učitelé pro děti školní výlety, které mají posilovat třídní kolektivy a prožít společný čas i jinde
než ve školních lavicích (úplný výčet viz Výroční zpráva školy).
Všichni zaměstnanci školy důsledně dbají na to, aby žáci dodržovali školní řád,
v němž jsou jasně stanovena pravidla chování. Ve všech prostorách školy vykonávají určení
zaměstnanci školy v době vyučování i na školních akcích dohled nad žáky. Důsledně
prosazují dodržování pravidel slušného chování, monitorují chování žáků a v případě, že se
setkají s nežádoucím chováním, neprodleně tomuto jednání zabrání. Při všech školních
činnostech a zejména na mimoškolních akcích všichni pracovníci školy dbají, aby žáci
důsledně dodržovali zákaz kouření, zákaz požívání alkoholických nápojů či jiných
návykových látek, aby nezneužívali mobilní telefony. Nejčastějšími projevy rizikového
chování žáků v uplynulém školním roce byly drobné přestupky ve vztazích mezi žáky
(posmívání, pomluvy, nadávky, ničení věcí), nevhodné projevy na sociálních sítích, náznaky
šikany. Nejzávažnějšími problémy, které v uplynulém roce škola řešila, bylo chování 2 žákyň
ke spolužačce, které neslo znaky šikany. Žákyním bylo uděleno kázeňské opatření v souladu
se školním řádem, třídě je věnována zvýšená pozornost v oblasti vztahů (výchovná
poradkyně, metodička prevence nežádoucích jevů, třídní učitel, proběhla sociometrie – Mgr.
P. Pražák, PPP Chrudim). Dále došlo k odcizení mobilního telefonu mezi spolužáky, rodiče
poškozeného se obrátili na policii, a protože k odcizení došlo v době vyučování, i v tomto
případě byli viníci kázeňsky potrestáni. Pokus o záškoláctví u jednoho žáka byl ve spolupráci
s rodiči včas eliminován
Ve školním roce 2019/2020 bychom chtěli navázat zejména na to, co se nám dařilo,
vrátit se k některým akcím, které se v minulosti osvědčily, organizovat pro děti pestrou
mimoškolní činnost a začleňovat do výuky akce, které spadají do oblasti primární i
sekundární prevence nežádoucích jevů. Naším prioritním cílem je vytvoření bezpečného
prostředí pro žáky, které by bylo podnětné, přátelské a v němž by nebyl prostor pro nežádoucí
jevy.
13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
13.1 Program enviromentálního vzdělávání
Jednotlivá témata EVVV byla většinou zařazena do vyučovacích předmětů (hlavně
Přírodopis, Zeměpis, Náš svět, ...). Dále byl v šestém ročníku v rámci školního vzdělávacího
programu „Škola šitá na míru“ vyučován předmět Ekologie, ve kterém žáci probírali :
 Organismy
Vznik a vývoj života
Základní znaky života
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Organismy, ohrožené druhy
 Základy obecné ekologie
Vztahy mezi organismy a prostředím
Podmínky života: sluneční záření, ovzduší, voda, půda,
populace, společenstva, ekosystém, biosféra
 Lidské aktivity a problémy ŽP
Působení člověka na přírodu v minulosti a nyní
Vliv hospodářství na ŽP
Odpady a hospodaření s nimi
 Vztah člověka k prostředí
Ochrana přírody v ČR
Příroda v našem okolí
Během roku postupně probíhaly tyto akce:
-

během září absolvovali žáci exkurze:







5. tř. údolí Krounky a hrad Košumberk
6. tř. muzeum Chrast, zámecký park a údolí Žejbra
7. tř. hrad Košumberk, arboretum a přírodní park Údolí Krounky a Novohradky
8. tř. CHKO Železné hory (Doubrava)
9. tř. park Podhůra -geologická stezka Železných hor, zámecký park a muzeum koní
Švýcárna ve Slatiňanech

13.2 Hodnocení enviromentálního vzdělávání - školní rok 2018/2019
- témata EVVO jsou probírána podle tematických plánů v jednotlivých předmětech
- žáci absolvovali v rámci přírodopisu program o lesnictví a programy v muzeu
-v květnu a červnu proběhly exkurze a výlety jednotlivých tříd
do přírodních oblastí např. 4. a 5. třída CHKO Moravský kras, 6. třída zoologická zahrada
v Jihlavě, 9. třída Jaderské moře, školní družina Žulová stezka, …
- 3. třída byla na škole v přírodě v Horním Bradle
- při Dni Země se prodejem plyšáků získaly peníze na adopci zvířete – sovy pálené
v záchranné stanici Pasíčka
- od příštího školního roku dojde ke změně začlenění EVVO do výuky: nahrazení
jednohodinové výuky ekologie v 6. třídě přidáním 1 hodiny zeměpisu v 9. třídě, kde jsou
ekologická témata součástí učebního plánu a větší prostor pro ně bude i v zeměpisu 6. třídy
po přesunu učiva o Africe a Austrálii do 7. třídy
- průběžně probíhal sběr papíru, kůry a bylin
-třídy
1.

IV. třída

2085
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2.
3.

III. třída
II. třída

1724
1297

Pokračovala spolupráce s organizacemi:
 Městské muzeum ve Skutči (výstavy a besedy)
 Paleta Pardubice (Materiály sítě MRKEV, vzdělávání)
 EKOKOM (besedy a přednášky)
Ekocentrum a stanice záchrany zvířat Pasíčka
14. Prevence rizik a školní úrazy
14.1 Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech

30
14

14.2 Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní družina a klub

Počet úrazů
15
3
3
0
0
7
2

14.3 Prevence rizik
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Opakované proškolení pracovníku o bezpečnosti při specifických hodinách.
15. Základní údaje o hospodaření školy
15.1 Rozbor hospodaření za rok 2018
1. Plnění stanovených závazných vztahů vůči zřizovateli pro rok 2018
· Schválený rozpočet:
Provozní náklady 1 911 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady (náklady mimo provoz) 300 000,00 Kč
ROZPOČET CELKEM 2 211 000,00 Kč
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Zastupitelstvo Města Skuteč schválilo aktualizaci rozpočtu na rok 2018 na svém zasedání dne
5.2.2018.
V průběhu roku 2018 byl rozpočtovou změnou snížen provozní rozpočet ZŠ o částku 80 000,- Kč – úspora energie. Tím se rozpočet snížil na částku 2 131 000,00 Kč.
· Čerpání rozpočtu:
Provozní náklady 1 700 676,56 Kč
Ostatní provozní náklady (náklady mimo provoz) 300 000,00 Kč
SKUTEČNOST CELKEM 2 000 676,56 Kč
Finanční prostředky příspěvková organizace čerpala účelně, dle doporučeného rozpočtu
zřizovatelem uvedeném v příloze „Čerpání rozpočtu od 1. 1. – 31. 12. 2018“.
2. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku včetně uvedení použití fondů na krytí
nákladů běžného roku zapojením do výnosů
Příspěvková organizace vykazuje k 31. 12. 2018 výsledek hospodaření ve výši 138 319,44
Kč. Z hlavní činnosti je HV 130 323,44 Kč a z VČ 7 996,00 Kč
3. Tvorba a krytí fondu odměn, rezervního a investičního fondu, jejich použití, převod
prostředků z rezervního fondu do investičního, příp. plnění nařízených odvodů z investičního
fondu
· Fond odměn
Tvorba:
Čerpání: odměny zaměstnanců 857,-- Kč)
Vše se souhlasem zřizovatele
· Investiční fond
Počáteční stav 0,00 Kč
Tvorba 4 764,00 Kč
Čerpání 0,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018 4 764,00 Kč
Tvorba: odpisy majetku
· Rezervní fond
Počáteční stav 141 606,31 Kč
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Tvorba 44 719,63 Kč
Čerpání 141 993,60 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018 44 332,34 Kč
Tvorba: zlepšený výsledek hospodaření za rok 2017 (44 719,63 Kč),
Čerpání: čerpání dotace z EU (93 689,60 Kč)+ nákup diaprojektoru (28 404), příslušenství ke
vstupu – kamera, obrazovka…(14 900), část regálů do knihovny (5000)
Se souhlasem zřizovatele.
4. Vysvětlení podstatných odchylek skutečných provozních nákladů a výnosů s porovnáním s
finančním rozpočtem na rok 2018
Celkové náklady jsou 1 769 977,56 Kč (1 700 676,56 Kč zřizovatel + poplatek ŠD 20 140,00
Kč + 49 161,00 Kč použití RF a FO.
Celkové výnosy jsou 1 900 301,00 Kč (1 831 000,00 Kč příspěvek od zřizovatele + poplatek
školní družinu 20 140,00 Kč +49 161,00 Kč RF a FO.
Veškeré finanční prostředky byly čerpány účelně. Podrobné čerpání je uvedeno v příloze
Čerpání rozpočtu za období 1.1.2018 – 31.12.2018
Byla podána žádost zřizovateli o převod výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu
odměn.
5. Informace o čerpání účelově poskytnutých transferů
Z rozpočtu MŠMT:
ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 11 091 939,00 Kč
CELKEM 10 274 306,00 Kč
Účelový znak 33353 byl vyčerpán v plné výši.
Příspěvek z EU na speciálního pedagoga a další, dle projektu, vyčerpaná částka za rok 2018 je
347 996,-- Kč. Podrobné čerpání je v Čerpání rozpočtu organizace 1.1.2018 – 31.12.2018
6. Plnění opatření z proběhlých veřejnoprávních kontrol
Dne 10.12.2018 proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
Finančním výborem Města Skuteč. Na základě protokolu o provedené kontrole došla kontrola
k závěru, že za kontrolované období nedošlo k porušení rozpočtové kázně a nebyl proto dán
důvod k jakýmkoliv sankcím ze strany kontrolního orgánu.
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16. Přehled akcí, soutěží a prezentace školy ve školním roce 2018/2019
16.1 Přehled třídních akcí, soutěží a prezentace školy ve školním roce 2018/2019
Naše škola se uplynulém roce opět zúčastnila velkého množství exkurzí po okolí Skutče i
dalších míst České republiky. Tradičně naši žáci jezdí do okresních a krajských soutěžích
pořádaných MŠMT, středními školami a dalšími organizacemi.
Třída:

I.

Třídní učitel:

Mgr. Marie Zelenková

Datum

Činnost

Místo konání

03.09.2018 Slavnostní zahájení školního roku
04.10.2018 Návštěva městské knihovny
24.10.2018 Basketbal dětem
25.10.2018
26.10.2018
31.10.2018
06.11.2018
04.12.2019
05.12.2019

Návštěva městské knihovny
Projekt "100 let republiky"
Projekt "Halloween vs. Dušičky"
Loutkové divadlo
Souborový koncert ZUŠ
Mikulášská nadílka

07.12.2019
10.12.2018
12.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
16.01.2019

Návštěva městské knihovny
Projekt "Ježíškova vnoučata"
Pohádka Jak Vendelín ke štěstí přišel
Projekt "Proč slavíme Vánoce"
Vánoční akademie
Vánoční koncert pěveckého sboru Smíšek
Třídní vánoční besídka
Teplákový den

25.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
01.02.2019
15.02.2019
15.02.2019
28.02.2019
08.03.2019
15.03.2019
27.03.2019

Návštěva městské knihovny
Přednáška "Online Kamarádi"
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení
Setkání s ilustrátorem Dudkem
Ovoce do škol - ochutnávkový koš
Oprojekt Zdravé zoubky
Školní kolo recitační soutěže
Projekt "Vlajka pro Tibet"
Výroba broží
Jarní výstava

29.03.2019 Návštěva městské knihovny
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I. třída ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
Sportovní hala, Skuteč
Městská knihovna,
Skuteč
Prostory ZŠ
I. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
KKS
I. třída ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
I. třída ZŠ
KKS
I. třída ZŠ
KKS
Budova školy
I. třída ZŠ
I. třída ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
II. třída ZŠ
I. třída ZŠ
Městské muzeum Skuteč
I. třída ZŠ
I. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
I. třída ZŠ
Školní družina
Prostory ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
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10.04.2019
17.04.2019
30.04.2019
14.05.2019
16.05.2019
31.05.2019
29.05.2019
06.06.2019
12. 14.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
24.06.2019

Koncert hudební skupiny Réva
Projekt " Velikonoce"
Projektový den "Čarodějnická škola"
Fotografování tříd
Návštěva městské knihovny
ZUŠ open 2019
Den dětí, Bezpečné prázdniny
Koncert pěveckého sboru Smíšek
Florbalmánie - fandění
Školní výlet - Borová u Poličky
Projekt "Prales dětem"
Procházka v přírodě - Žulová stezka

25.06.2019 Návštěva městské knihovny
28.06.2019 Pasování na čtenáře + předávání vysvědčení

Třída:

II.

Třídní učitel:

Mgr. Barbora Potůčková

Datum

Činnost

03.09.2018 Slavnostní zahájení školního roku
Go - program. Téma: Vztahy ve třídě. ŠSP D.
26.09.2018 Novotná
03.10.2018 Beseda s Městskou policií Skuteč
24.10.2018 Basketbal dětem
25.10.2018
26.10.2018
31.10.2018
06.11.2018
04.12.2019
05.12.2019
10.12.2018
12.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
21.12.2018

Návštěva městské knihovny
Projekt "100 let republiky"
Projekt "Halloween vs. Dušičky"
Loutkové divadlo
Souborový koncert ZUŠ
Mikulášská nadílka
Projekt "Ježíškova vnoučata"
Pohádka Jak Vendelín ke štěstí přišel
Projekt "Proč slavíme Vánoce"
Vánoční akademie
Beseda Lesy ČR
Vánoční koncert pěveckého sboru Smíšek
Třídní vánoční besídka

10.01.2019 Návštěva městské knihovny
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KKS
I. třída ZŠ
I. třída ZŠ
Prostory ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
KKS
Sportovní hala, Skuteč
Budova ZŠ
Sportovní hala, Skuteč
Borová u Poličky
Prostory školy
Skuteč a okolí
Městská knihovna,
Skuteč
Městský úřad, Skuteč

Místo konání

II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
Sportovní hala, Skuteč
Městská knihovna,
Skuteč
Prostory ZŠ
II. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
KKS
II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
KKS
II. třída ZŠ
KKS
IV. třída ZŠ
Budova školy
II. třída ZŠ
Městská knihovna
Skuteč
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16.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
15.02.2019
28.02.2019
08.03.2019
15.03.2019
27.03.2019
10.04.2019
17.04.2019
25.04.2019
30.04.2019
13.05.2019
14.05.2019
31.05.2019
29.05.2019
06.06.2019
12. 14.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
24.06.2019

Teplákový den
Přednáška "Online Kamarádi"
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení
Ovoce do škol - ochutnávkový koš
Školní kolo recitační soutěže
Projekt "Vlajka pro Tibet"
Výroba broží
Jarní výstava
Koncert hudební skupiny Réva
Projekt " Velikonoce"
Návštěva městské knihovny
Projektový den "Čarodějnická škola"
Anglické divadlo
Fotografování tříd
ZUŠ open 2019
Den dětí, Bezpečné prázdniny
Koncert pěveckého sboru Smíšek
Florbalmánie - fandění
Školní výlet - Borová u Poličky
Projekt "Prales dětem"
Procházka v přírodě

25.06.2019 Návštěva městské knihovny
28.06.2019 Slavnostní předávání vysvědčení

Třída:
Třídní
učitel:
Datum

03.09.2018
07.09.2018
od 12. 9.
2018
21.09.2018
24.10.2018
25.10.2018
02.11.2018
04.12.2018
05.12.2018
19.12.2018
20.12.2018

II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
II. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
II. třída ZŠ
Školní družina
Prostory ZŠ
KKS
II. třída ZŠ
Městská knihovna,
Skuteč
II. třída ZŠ
MFC Hlinsko
Prostory ZŠ
KKS
Sportovní hala, Skuteč
Budova ZŠ
Sportovní hala, Skuteč
Borová u Poličky
Prostory školy
Skuteč a okolí
Městská knihovna,
Skuteč
II. Třída

III.
Mgr. Jaroslava Dejdarová
Činnost

Místo konání

Slavnostní zahájení školního roku
Den myslivosti

III. třída ZŠ
Skutíčko

Plavání - každou středu
Interaktivní program - Košíková
Návštěva městské knihovny
Návštěva SeniorCentra
Návštěva ČŠI
Souborový koncert ZUŠ
Mikulášská nadílka
Vánoční akademie
Zážitkový program s pracovníkem Diecézních lesů

Plavecký bazén, Skuteč
Sportovní hala, Skuteč
Městská knihovna, Skuteč
SeniorCentrum, Skuteč
III. třída ZŠ
KKS
III. třída ZŠ
KKS
IV. třída ZŠ
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HK
20.12.2018
29.01.2019
31.01.2019
14.02.2019
15.02.2019
28.02.2019
27.03.2019
10.04.2019
12.04.2019
17.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
29.05.2019
31.05.2019
06.06.2019
12.14.6.2019
19.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019

Vánoční koncert pěveckého sboru Smíšek
Beseda na téma - On-line kamarádi (kyberšikana)
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení
Spaní ve škole
Ovoce do škol - ochutnávka
Školní kolo recitační soutěže
Jarní výstava
Koncert cimbálové hudby
Jarní focení
Velikonoční návštěva městské knihovny
Čarodějnický den - projekt
Bubny - kulturní program
Školní výlet - Praha
Divadelní představení v anglickém jazyce
Fotografování tříd
Projektový den "Bezpečné prázdniny" - Den dětí
ZUŠ open 2019
Koncert pěveckého sboru Smíšek

Florbalmánie
Projektový den "Prales dětem"
Návštěva městské knihovny
Pěší výlet, šipkovaná
Pěší výlet
Slavnostní vyhodnocení soutěže ve sběru a předávní
27.06.2019 cen
28.06.2019 Slavnostní předávání vysvědčení

Třída:

IV.

Třídní učitel:

Ing. Jana Burgerová
Činnost

Datum

03.09.2018 Slavnostní zahájení školního roku
07.09.2018 Den
myslivosti
21.09.2018 Interaktivní program - Košíková
16.10.-19.10.2018 Pobyt v
přírodě v Horním Bradle

Budova ZŠ
II.třída ZŠ
III. třída ZŠ
Budova ZŠ
III. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
Budova ZŠ
KKS
Školní družina ZŠ
Městská knihovna, Skuteč
III. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
Praha
MFC Hlinsko
Areál ZŠ
Městská sportoviště,
Skuteč
KKS
Budova ZŠ
Sportovní hala, Skuteč
Areál ZŠ
Městská knihovna, Skuteč
Skuteč a okolí
Skuteč
Budova ZŠ
III. třída ZŠ

Místo konání

IV. třída ZŠ
Myslivecká
klubovna, Skutíčko

Sportovní hala,
Skuteč

Horní Bradlo
Sportovní hala,
24.10.2018 Basketbalová akademie
Skuteč
SeniorCentrum,
25.10.2018 Návštěva seniorů v rámci oslav vzniku republiky Skuteč
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25.10.2018 Návštěva městské knihovny
26.10.2018 Projektový den "Sto let republiky"
05.12.2018 Mikulášská nadílka
Beseda se seniory - předávání vánočních přání
17.12.2018 SenorCentrum Skuteč
19.12.2018 Vánoční akademie
Zážitkový program s pracovníkem Diecézních
20.12.2018 lesů HK IV. třída ZŠ
20.12.2018 Koncert pěveckého sboru Smíšek
31.01.2019 Slavnostní předávání pololetního vysvědčení
Školní kolo recitační soutěže: Dětská scéna
27.03.2019 Jarní výstava
Koncert cimbálové hudby
10.04.2019 KKS

28.02.2019

15.04.2019 Turistický výlet s rodiči
30.04.2019 Koncert bubnů
13.05.2019 Divadelní představení v anglickém jazyce
14.05.2019 Fotografování tříd
23.05.2019 Dopravní výchova a BESIP
Zdravé zuby -projekt s besedou Mudr. Novotné
27.05.2019 IV. třída

Městská
knihovna,
Skuteč
Areál ZŠ
IV. třída ZŠ
SeniorCentrum,
Skuteč
KKS
IV.třída ZŠ
Budova ZŠ
IV. třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
Budova ZŠ
KKS
Žulová stezka
Skuteč
Areál sportovní
haly, Skuteč

MFC Hlinsko
Areál ZŠ
Dopravní
hřiště, Chrudim
IV.třída ZŠ
Areál před Sportovní
halou, Skuteč

28.05.2019 Projektový den "Bezpečné prázdniny a Den dětí"
31.05.2019 ZUŠ open 2019
KKS
06.06.2019 Koncert pěveckého sboru Smíšek
Areál ZŠ
Staré Město,
14.06.2019 Historické památky Prahy - třídní výlet
Praha
19.06.2019 Projektový den " Prales dětem"
Areál ZŠ
Městská
Návštěva městské knihovny - dobrodružná
knihovna,
24.06.2019 literatura
Skuteč
Městské
muzeum,
Exkurze - Neživá příroda
Skuteč

24.06. 2019

25.06.2019 Turistický výlet - Malhošť a Zbožnov
Exkurze Betlém - Život našich předků
26.06.2019 Betlém - Hlinsko
27.06.2019 Hledání třídního pokladu
28.06.2019 Slavnostní předávání vysvědčení
Třída:
Třídní
učitel:

V.
Mgr. Martin Skočílek
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Turistická stezka
Skuteč - Zbožnov

Betlém,
Hlinsko
Areál ZŠ
Areál ZŠ
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Činnost

Datum
12.9.

Basketbal do škol

15.9.

Hrošiáda

5.10.

Exkurze- Údolí Krounky

24.10.

Basketbal do škol

6.11.

Čeps Cup- florbal chlapci

20.11.

Beseda v mětské knihovně

28.11.

Čeps Cup- florbal dívky

19.12.

Akademie

23.1.

Olympiáda AJ

21.2.

Soutěž v recitaci

3.4.

Okrskové kolo ve vybíjené

12.4.

Vybíjená okres

13.5.

Divadelní představení

15.5.

Orientační běh Pardubice

29.05.

Bezpečné prázdniny

31.5.

Koncert ZUŠ

4.6.

Hrošiáda

13.6.

Florbalmánia Skuteč

19.6.

Projekt prales

20.6.

Výlet Jihlava

24.6.

Pretorian Pardubice

27.6.

Dopravní hřiště Chrudim

Třída:
Třídní
učitel:

VI.

Místo konání

Skuteč
Hrochův Týnec
Údolí Krounky
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Chrudim
Skuteč
Pardubice
Skuteč
Skuteč
Hrochův Týnec
Skuteč
Skuteč
Jihlava
Pardubice
Chrudim

Mgr. Martin Vtípil

Datum
05.09.2018 Výstava G. Porše

Činnost

Místo konání

06.09.2018 Exkurze - zámek, údolí Žejbra
01.10.2018 Beseda s příslušníky městské policie
10.10.2018 Technohrátky
25.10.2018 Projekt ke vzniku republiky
19.12.2018 Vánoční akademie
20.12.2018 Vánoční turnaj
21.12.2018 Vánoční besídka, zpívání u stromečku
29.01.2019 Olympiáda AJ
30.01.2019 Přednáška nebezpečí internetu - p. Krampota
20.02.2019 Třídní kolo recitační soutěže
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Skuteč
Chrast
Skuteč
Chrudim
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
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12.03.2019 Exkurze do elektrárny

Pardubice
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Litomyšl
Skuteč
Chrudim

20.03.2019 Výstava obrazů a fotografií
22.03.2019 Matematický klokan
10.04.2019 Vystoupení cimbálové hudby
22.04.2019 Noc kostelů - výstava
03.05.2019 Divadelní představení Aj
22.05.2019 Výstava řezbář Petrus
28.05.2019 Program o N.Wintonovi
29.05.2019 Den dětí - Bezpečné prázdniny
31.05.2019 Koncert ZUŠ
06.06.2019 Školní koncert
19.06.2019 Projektový den - Prales
20.06.2019 Školní výlet - archeopark
24.06.2019 Ukázky technik obrany
26.06.2019 Návštěva ČOV

Třída:
Třídní
učitel:
Datum

12.09.
01.10.
10.10.
26.10.
19.12.
21.12.
21.12.
30.01.
09.03.
12.03.
22.03.
03.05.
15.05.
29.05.
30.05.
12.06.
31.05.
19.06.
21.06.

VII.
Jiří Kasseckert
Činnost

Místo konání

zeměpisná exkurze Luže
beseda s městskou policií
exkurze Biopark Štíty
celoškolní projekt ke vzniku republiky
vánoční akademie
vánoční koncert sboru Smíšek
vánoční besídka
Moderní je nekouřit- beseda- p. Krampota
lyžařský výcvik
exkurze- elektrárna Chvaletice
Klokan- mat. soutěž
jarní výstava
anglické divadlo
projektový den Holice v Čechách
Síla lidskosti- film, beseda
projektový den Bezpečné prázdniny
turnaj Florbalmanie
koncert ZUŠ
projektový den Prales dětem
školní výlet Krásné- TV, Seč
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Luže
kmenová třída
Štíty
škola a okolí
KKS
chodba školy
kmenová třída
kmenová třída
Strážné
Chvaletice
kmenová třída
budova školy
Hlinsko v čechách
Holice
KKS
okolí školy
sportovní hala
KKS
budova školy
Seč, Krásné
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Třída:
Třídní
učitel:

VIII.
Petr Krčmář
Činnost

Datum

Místo konání

11.09.
03.10.
10.10.
26.10.
19.12.
21.12.
21.12.
22.01.
30.01.
12.02.
09.03.
12.03.
22.03.
25.03.
27.03.
10.04.
03.05.
15.05.
29.05.
29.05.
06.06.
12.06.
31.05.
19.06.
20.06.

Zeměpisná exkurze
Prezentační den SŠA Holice
Technohrátky Litomyšl
celoškolní projekt ke vzniku republiky
vánoční akademie
vánoční koncert sboru Smíšek
vánoční besídka
anglická olympiáda
AIDS, sex, vztahy - beseda- p. Krampota
návštěva senior centra ve Skutči
lyžařský výcvik
exkurze- elektrárna Chvaletice
Klokan- mat. soutěž
Memento
Velikonoční výstava
koncert skupiny Réva
anglické divadlo
projektový den Holice v Čechách
Síla lidskosti- film, beseda
projektový den Bezpečné prázdniny
beseda na Úřadu Práce
turnaj Florbalmanie
koncert ZUŠ
projektový den Prales dětem
školní výlet Kutná Hora

Třída:
Třídní
učitel:

IX.

Datum

13.09.
03.10.
10.10.
25.10.
26.10.
19.12.

Luže
Holice
Litomyšl
škola a okolí
KKS
chodba školy
kmenová třída
kmenová třída
kmenová třída
Skuteč
Strážné
Chvaletice
kmenová třída
budova školy
budova školy
KKS
Hlinsko v Čechách
Holice
KKS
okolí školy
Hlinsko v Čechách
sportovní hala
KKS
budova školy
Kutná Hora

Jana Kučerová
Činnost

Místo konání

zeměpisná exkurze Luže
prezentační den SŠA Holice
technohrátky
technohrátky
celoškolní projekt ke vzniku republiky
vánoční akademie
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Slatiňany
Holice
Litomyšl
Vysoké Mýto
škola a okolí
KKS
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20.12.
21.12.
12.03.
22.03.
03.05.
25.03.
10.04.
28.05.
29.05.
12.06.
31.05.
18.06.
19.06.

vánoční koncert sboru Smíšek
vánoční besídka
exkurze- elektrárna Chvaletice
Klokan- mat. soutěž
jarní výstava
anglické divadlo
Memento
Koncert
Síla lidskosti- film, beseda
projektový den Bezpečné prázdniny
turnaj Florbalmanie
koncert ZUŠ
školní výlet Pardubice
projektový den Prales dětem

chodba školy
kmenová třída
Chvaletice
kmenová třída
budova školy
Hlinsko v čechách
kmenová třída
KKS
KKS
okolí školy
sportovní hala
KKS
Pardubice
budova školy

16.2 Dlouhodobé projekty
Světluška
Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc
nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali
do tísnivé životní situace.
Srdíčkové dny
Občanské sdružení Život dětem pořádá společně se středními a základními školami v naší
republice tzv. Srdíčkové dny na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem.
Tyto Finanční prostředky jsou následně využity na nákup zdravotnické a přístrojové
technologie a dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, pro dětské
stacionáře, ústavy pro handicapované děti, pro dětské domovy, … v rámci celé České
republiky.
Bílá pastelka
Cílem projektu je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se
učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo uplatnit se v
zaměstnání.
Vánoční akademie
V předvánočním čase prezentují všechny třídy školy tematická vystoupení v KKS.
Dušičková noc
Strašidelná stezka v suterénu školy pro žáky i veřejnost doplněná tvořivými dílničkami.
Jarní výstava
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Prezentace žákovských prací s jarní a velikonoční tematikou.
Škola nanečisto
Celoroční projekt zaměřený na přípravu předškoláků na školní docházku, každý měsíc
proběhne jedno setkání zaměřené na nejrůznější aktivity a seznámení dětí se školním
prostředím.
„Ovoce do škol“
Od školního roku 2009/2010 se škola zapojila do projektu „Ovoce do škol“ pro všechny žáky
1. - 9. ročníku.
Základním cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a
zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě žáků, bojovat proti epidemii dětské obezity a
zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
„Školní mléko“
V tomto programu nabízí všem žákům Mlékárna Hlinsko, a.s. dotované mléčné výrobky za
zhruba poloviční cenu než za kterou by tyto výrobky koupili v běžném obchodě.
17. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Školní kluby a speciální pedagog
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného
projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu
podpory.
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního
pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu
minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními
vzdělávacími potřebami . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně
podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou
dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění
personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní
školy.
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a
zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního
vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními
vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacíchmi
střediskyek a dalšími mimoškolními zařízeními.
Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro
dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Konkrétní náplň práce,
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rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb
dítěte/žáka.
Aktivita bude realizována po dobu minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců
prostřednictvím přímé práce speciálního pedagoga v základní škole.
Úvazek 0,5 na jeden měsíc nelze dělit mezi více osob.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném
růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích
zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních
vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu
DVPP akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:
a)
čtenářská gramotnost;
b)
matematická gramotnost;
c)
cizí jazyky;
d)
mentoring.
Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 32. Alespoň polovina z počtu hodin musí být
realizována prezenční formou. Vzdělávací programy mohou být realizovány kromě
prezenčního setkávání také prostřednictvím synchronní elektronické komunikace (webináře,
videokonference, webcasting, atp.), vždy se ale musí jednat o tutorované e-learningové řešení.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou
ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací
program DVPP o rozsahu minimálně 32 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného
počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Jsou doporučované vzdělávací
programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované
intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a
kontaktů mezi účastníky.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném
růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích
zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání
efektivních vyučovacích metod.
Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 32. Minimálně polovina hodin musí být
realizována prezenční formou. Vzdělávací programy mohou být realizovány kromě
prezenčního setkávání také prostřednictvím synchronní elektronické komunikace (webináře,
videokonference, webcasting, atp.), vždy se ale musí jednat o tutorované e-learningové řešení.
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou
ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací
program DVPP o rozsahu minimálně 32 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného
počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací
programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované
intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a
kontaktů mezi účastníky.
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Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a
kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle
rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení
klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
nízká motivace ke vzdělávání;
dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
nedůslednost ve školní přípravě;
kázeňské přestupky;
nedůsledné rodičovské vedení;
sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s
pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního
ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno
minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát
týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.
Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má
formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji
logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti,
dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita
umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno
zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně
dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.
Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
nízká motivace ke vzdělávání;
dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
nedůslednost ve školní přípravě;
kázeňské přestupky;
nedůsledné rodičovské vedení;
sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s
pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního
ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.
V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno
minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla
jeden1krát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5
hodiny.
Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub 2krát.
Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z
celkového počtu zapsaných žáků.
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18. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracuje s:


rodiči

Škola spolupracuje se školskou radou při ZŠ (byla zřízena 14. 11. 2005), se „Sdružením
rodičů a přátel žáků školy“ při ZŠ. Každá třída ZŠ má přes svého zvoleného třídního
důvěrníka z řad zákonných zástupců v SRPDŠ svého zástupce. Výbor sdružení se schází s
vedením školy. V současné době ZŠ sama organizuje 5x do roka třídní schůzky. Mezi další
formy komunikace a spolupráce s rodiči patří předem dohodnuté individuální konzultace
s rodiči žáků.


zřizovatelem

Se svým zřizovatelem, starostou města, Radou města se vedení školy několikrát ročně setkává
na schůzkách. Vzájemnou informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat
místní média (Skutečské noviny), regionální deník (Chrudimský deník) a propojení
prostřednictvím internetové sítě (e-mail).
Spolupráce:
a) na regionální úrovni
-

společná realizace konkrétních akcí s okolními školami
průběžná spolupráce se Střediskem výchovné péče ARCHA Chrudim (sociální
diagnostika kolektivů i jedinců, poradenství, atd.)
průběžná spolupráce s PPP v Chrudimi
sport
...

b) na místní úrovni
-

Město Skuteč
Městská policie Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Městská knihovna Skuteč
Domov důchodců Skuteč
Městská sportoviště Skuteč
SDH Skuteč
Základní umělecká škola V. Nováka Skuteč
Speciální základní škola Skuteč
Základní škola, Skuteč, Smetanova ul. 304
Gymnázium suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč
Mateřské školy
Český svaz bojovníků za svobodu Skuteč
Česká obec legionářská (Oheň BezNaděje)
občané a firmy, ...

38

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim

19. Závěr

Pedagogičtí pracovníci školy pracovali podle společně vytvořeného školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, který naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV,
připravili jeho aktualizaci.
V oblasti vzdělávání byly splněny tematické plány vycházející z učebních dokumentů, výuka
probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola šitá na míru.
Žáci zvládli předepsané učivo, úspěšně se zapojili do mnoha různých soutěží (vědomostních,
dovednostních, sportovních, …), práce v mnoha kroužcích, velmi úspěšní byli tradičně ve
sportu.
V tomto školním roce byly do výuky matematiky na 1. stupni zařazovány prvky podle
originální metody profesora Milana Hejného, uznávaného i v zahraničí, která vede děti k
bádání, k samostatnému přemýšlení a řešení zadaných úkolů, rozvíjí jejich matematické
myšlení, zvýrazňuje rozvoj osobnosti dítěte a omezuje tzv. biflování.
V průběhu školního roku byly řešeny v oblasti výchovy žáků běžné přestupky proti školnímu
řádu.
Z hlediska realizace výchovně vzdělávacích cílů lze školní rok 2017/2018 hodnotit jako velmi
dobrý.
Dlouhodobě usilujeme také o zkvalitnění výuky a dosažené výsledky si ověřujeme účastí žáků
v soutěžích a olympiádách. Účastnili jsme se matematických, jazykových, přírodovědných
olympiád, soutěží v oblasti ICT a řadě sportovních turnajů (florbal, Hrošiáda, …).
Škola je v dobrém technickém stavu, nutná je však výměna oken, z nichž některá jsou
v havarijním stavu. Historická budova zvenčí v sobě ukrývá moderní technické vybavení.
V kmenových třídách a odborných učebnách jsou interaktivní tabule. V prvním patře se
nachází počítačová učebna, ve druhém patře nová učebna školních dílen. Během hlavních
prázdnin došlo k rekonstrukci chlapeckých toalet v 1. patře. Ve druhém patře se nachází
multimediální učebna s dotykovými zařízeními, sloužící především k výuce cizích jazyků.
V celé škole je pro žáky dostupná síť WIFI. Bezpečný přístup zajišťuje systém KERNUN,
který kontroluje aktivity a blokuje přístup na nevhodné stránky. Díky tabletům mají žáci
v hodinách možnost dohledávání zajímavých informací, individuální práci.
V rámci finančních možností byla věnována pozornost materiálnímu vybavení školy
učebnicemi a učebními pomůckami. Úspěšně se snažíme získávat finanční prostředky i od
sponzorů.
V následujících letech budeme usilovat o dokončenístavebních úprav kolem školy
(rekonstrukce padající omítky, chodníků, zateplení, …).
Ve Skutči 30. září 2019
Ing.Bc. Šárka Horáková, ředitelka ZŠ
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