VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018/2019

Výroční zpráva vychází z § 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Základní informace o škole
Charakteristika školy:







Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Sídlo školy: 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21
Charakteristika školy: základní
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 049 328 085
Zřizovatel: Město Moravská Třebová, náměstí T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková
Zástupce ředitelky: Mgr. Martin Krejčí
Adresa pro dálkový přístup: www.3zsmt.cz, skola@3zsmt.cz
Datum zařazení do sítě škol: 22.3.1996
Poslední aktualizace v síti škol: 1.9.2008
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 100 677
Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacita:



Základní škola: 360 žáků
Školní družina: 75 žáků
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Školská rada
Volební období všech členů je tříleté.
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhly 7. 12. 2017.

Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci žáků:




Marie Kadidlová
Šárka Pohorská
Ing. Jan Rejchrt

Dne 5. 12. 2017 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Byli zvoleni tito učitelé:




Mgr. Vladimíra Machačová
Mgr. Alice Florianová
Mgr. Simona Žvátorová

Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni na základě usnesení Rady města
Moravská Třebová ze dne 8. 1. 2018:




JUDr. Miloš Izák, od 21. 1. 2019 Ing. Miloš Mička
Ludmila Koláčková
Ing. Mgr. Dana Buriánková
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Vzdělávací programy školy (přehled oborů
vzdělávání)
Škola ve školním roce 2018/2019 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme
moudřejší než včera – 10. verze, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Statistika žáků podle místa bydliště
M.
Třebová
121

Boršov
7

Staré
Město
6

Útěchov

Linhartice

Dětřichov

Borušov

ostatní

celkem

12

17

10

4

23

200

Zápis žáků do první třídy
Žáci zapsaní do 1.
ročníku včetně
odkladu
31

Počet žádostí o
odklad – nástup do
školy 2020/2021
4

Počet žáků, kteří
nastoupí po odkladu
4

Nastoupí do 1. třídy
k 1. 9. 2019
31

4

Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy
poř. č.

jméno

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

Skácelíková Jaroslava
Hošková Zdeňka
Dopitová Renata
Dosedělová Lucie
Šařecová Eva
Hrdina Petr

7.
8.
9.
10.

Krejčí Martin
Řebíčková Hana
Cichá Michaela
Purketová Alena

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žvátorová Simona
Machačová Vladimíra
Novák Vlastimil
Pallová Eva
Peřinová Zuzana
Krušinová Eva
Zmeškalová Hana
Florianová Alice
Zástěrová Hana
Moravec Karel

21. Biličová Věra
22. Punčochářová Jaroslava
23. Chaloupková Eva

zařazení

vzdělání

ředitelka
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
výchovný a kariérový poradce
uč. 6.–9. zástupce ředitelky
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
EVVO koordinátor
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 1.–5.
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD, asistent ped.
speciální pedagog
účetní
správce sítě
technický pracovník
uklízečka
uklízečka
uč. 1.–5.

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ –RD
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ –RD
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
vyučena
základní vzdělání
VŠ
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum

Název akce

Jméno učitele

14. – 15. 9. 2018

Rodina a komunikace s rodiči

E. Pallová

4. 10. 2018

Školení k vyhlášce č. 50

8. 10. 2018

Kulatý stůl – rovné příležitosti

E. Pallová
S. Žvátorová
J. Skácelíková

10. 10. 2018

Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

12. 10. 2018

Rodina a komunikace s rodiči

J. Skácelíková
S. Žvátorová
E. Pallová

19. 10. 2018

Praxe ve výchovném středisku Alfa

E. Pallová

8. – 9. 11 2018

Česko-saská konference

H. Řebíčková

15. 11. 2018

Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a
psaní
Vzdělávací odborový seminář

A. Florianová

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do ŠPS

E. Pallová

Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

J. Skácelíková
A. Florianová
K. Moravec

15. – 17. 11.
2018
16. – 17. 11.
2018
21. 11. 2018

S. Žvátorová

28. 11. 2018

TIMSS 2015 – školení ČŠI

29. 11. 2018

5. 12. 2018

Seminář Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na
úrovni školy – seminář ČŠI
Inspirace pro zkvalitňování výuky přír. předmětů a
matematiky - PISA 2015
Podpora škol v plánování

12. 12. 2018

Praxe metodika prevence v PPP Ústí nad Orlicí

J. Skácelíková
A. Florianová
E. Pallová

13. 12. 2018

Odborná konference – badatelská výuka

E. Pallová

14. – 15. 12.
2018
28. 2. 2019

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do
Š.P.S.
Zákoník práce

E. Pallová

4. 3. 2019

Poznávání přírody prostřednictvím pokusů

R. Dopitová

6. 3. 2019

Ozoboti – seminář o práci s roboty

12. 3. 2019

Čtenářská gramotnost

Z. Hošková,
M. Krejčí,
K. Moravec,
E. Pallová,
S. Žvátorová
J. Skácelíková

13. 3. 2019

Matematická gramotnost

A. Florianová

15. – 16. 3. 2019

Studium metodika prevence

E. Pallová

19. 3. 2019

Plánování a formativní hodnocení

J. Skácelíková,
A. Florianová,

4. 12. 2018

J. Skácelíková
M. Krejčí

J. Skácelíková
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19. 3. 2019

Jak pracovat s žáky s výukovými problémy

M. Krejčí,
A. Purketová
Všichni učitelé

21. 3. 20169

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

A. Florianová

3. 4. 2019

Základy matematické gramotnosti a její rozvoj na I. stupni ZŠ

12. – 13. 4. 2019

Studium metodika prevence

R. Dopitová,
E. Šařecová,
A. Florianová
E. Pallová

16. 4. 2019

O strašidlech a čarování hudbou a pohybem

R. Dopitová

16. 4. 2019

Aktivizační metody učení

17. 4. 2019

Návštěva ZŠ Mendelova Karviná

9. 5. 2019

Čtenářská gramotnost – seminář ČŠI

J. Skácelíková,
H. Řebíčková,
A. Florianová
Z. Hošková,
M. Krejčí,
E. Šařecová,
J. Skácelíková,
M. Cichá.
K. Moravec
Všichni pedagogové

16. 5. 2019

A. Florianová

23. – 24. 5. 2019

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného
metody
Nové financování školy

31. 5. 2019

Jak pracovat s talentem u dětí

4. 6. 2019

Individuální výchovný program

J. Skácelíková,
A. Florianová,
L. Dosedělová
A. Florianová

7. 6. 2019

Odborná konference badatelské výuky

E. Pallová

M. Krejčí

Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů studijního
volna na své další vzdělávání.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Snížené stupně z chování, neomluvené hodiny,
opravné zkoušky, odložená klasifikace
Snížené stupně z chování
Počet

% všech žáků školy

I. pololetí

II. pololetí

I. pololetí

II. pololetí

2 – uspokojivé chování

0

0

0

0

3 – neuspokojivé

0

0

0

0

Neomluvené hodiny
Neomluvené
Školní rok

122

Počet žáků klasifikovaných nedostatečnou
Třída
I.

Počet žáků třídy
stav k 30.6.2019
24

I.pololetí

II. pololetí
0

0

II.

27

0

0

III.

22

0

0

IV.

21

0

0

V.

27

1

0

VI.

18

1

0

VII.

22

1

3

VIII.

22

2

3

IX.

17

1

0

Opravné a jiné zkoušky
Anglický jazyk
Počet žáků

2

Český jazyk
0

Matematika
4

Tělesná výchova
0
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Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

Seminář z fyziky

Náboženství*

Sportovní hry

Malý badatel

Domácnost
Seminář a praktika z přír. předmětů
informatika
*pro malý počet přihlášených žáků nebylo školou realizováno vyučování náboženství
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Akce školy, výsledky




Exkurze, výlety, projekty…
Akce pro veřejnost a jiné školy
Meziškolní akce

Školní akce — exkurze, výlety, divadelní představení, projektové dny…
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

Beseda s Policií ČR – kyberšikana

E. Pallová

6. 9. 2018

IV.–IX.

Tvořivé dílny na ZUŠ

R. Dopitová

I.–III.

Projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky

V. Novák

Beseda – Bolest jménem šikana

E. Pallová

12. 9. 2018
13. – 14. 9.
2018
26. 9. 2018

Beseda – Netolismus

E. Pallová

IX.

Na pohodu – vrstevnický program pro třídu

H. Řebíčková

Na pohodu – práce se třídou

H. Řebíčková

26. 9. 2018
4. – 5. 10.
2018
8. 10. 2018

Burza škol Svitavy

P. Hrdina

18. 10. 2018

IX.

Na pohodu – práce se třídou

H. Řebíčková

5. 11. 2018

V.

Prezentace nových knih–práce s knihou

R. Dopitová

7. 11. 2018

II.–V.

Hudební divadelní představení

R. Dopitová

9. 11. 2018

I.–IX.

Den laskavosti

E. Pallová

13. 11. 2018

I.–IX.

Keramická dílna, horolezecká stěna v DDM

E. Šařecová

29. 11. 2018

II.

MS ve florbalu 2018

V. Machačová

3. 12. 2018

IV.–IX.

Jazyková animace – němčina
Jak se stalo Československo minulostí –
výstava v Národním muzeu

J. Skácelíková

17. 12. 2018

VIII., IX.

M. Krejčí, S. Žvátorová

18. 12. 2018

VII., IX.

Čtenářské dílny v městské knihovně

V. Machačová,
P. Hrdina
R. Dopitová

21. – 26. 1.
2019
31. 1. 2019

IV., VII.,
VIII.
III.

Na pohodu – práce se třídou

H. Řebíčková

14. 2. 2019

V.

Vitamínový den

19. 2. 2019
25. 2. – 2. 3.
2019
19. 10. 2019

I.–IX.

Starověk v moravskotřebovském muzeu

Všichni učitelé
V. Machačová,
H. Řebíčková
V. Novák

Voda – exkurze vodojem na Křížovém vrchu

A. Purketová

26. 3. 2019

VIII.

Velikonoční dílny

R. Dopitová
Z. Hošková,
E. Šařecová

17. 4. 2019

I.–IV.

26. 4. 2019

I., II.

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz

Den Země

VII., VIII.
V.–VIII.
V.
V.

V., VI., IX.
VI.
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Literárně pohybové pásmo v ZUŠ

R. Dopitová

29. 4. 2019

III.

Výstava dravců a sov

A. Purketová

3. 5. 2019

I.–IX.

Poznávání živočichů

A. Purketová
Z. Hošková,
E. Šařecová,
R. Dopitová
A. Purketová
R. Dopitová, E.
Chaloupková
R. Dopitová,
E. Chaloupková,
M. Cichá
S. Žvátorová
R. Dopitová,
Z. Hošková,
E. Šařecová
Z. Hošková

20. 5. 2019

V.–VIII.

30. 5. – 1. 6.
2019

I.–III.

1. 6. 2019

VII.

7. 6. 2019

III., IV.

10. 6. 2019

II., IV., VI.,
VII.

10. 6. 2019

IX.

12. 6. 2019

I., II., III.

13. 6. 2019

I.

17. 6. 2019

VIII.

18. 6. 2019

VIII., IX.

19. 6. 2019

IX.

20. 6. 2019

I., II.

21. 6. 2019

VI.

24. 6. 2019

IV.

Školní výlet – Mladějov

S. Žvátorová
M. Krejčí,
S. Žvátorová
S. Žvátorová
Z. Hošková,
E. Šařecová
E. Pallová
E. Chaloupková,
V. Machačová
H. Řebíčková

24. 6. 2019

V.

Den ochrany obyvatel

Všichni vyučující

25. 6. 2019

I.–IX.

Turnaj ve hře Goblíci

M. Krejčí
M. Krejčí,
M. Cichá,
A. Florianová,
A. Purketová,
E. Pallová,

26. 6. 2019

V.–IX.

26. 6. 2019

I.–IX.

Sportovně-přírodovědný pobyt na Vysokém
Poli
Školní výlet – Praha – Hrad, ZOO
Divadelní představení – Divadlo radost
Limonádový Joe
Návštěva městské knihovny
Exkurze – Rehau, Hedva
Taneční obor – prezentace ZUŠ
Návštěva městské knihovny
Beseda s pracovnicí Úřadu práce M. Třebová
Výlet – Dolní Morava – areál Sněžník
Beseda – živnostenský úřad - podnikání
Divadelní představení – Divadlo radost
Limonádový Joe
Školní výlet – Brno
Školní výlet – Peklo, Kvíčala

Den vědy a logiky

Akce pro veřejnost a jiné školy
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

Badatelská výuka – projektové odpoledne

M. Krejčí, E. Pallová

učitelé

Badatelská výuka – projektové odpoledne

M. Krejčí, E. Pallová

Léčebna doktora Mandelinky
Divadelní představení v Domově důchodců –
Šípková Růženka

H. Řebíčková

25. 9. 2018
25. 10.
2018
1. 11. 2018
21. 11.
2018

R. Dopitová

učitelé
I.–IX., rodiče
III.
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Mateřská škola v základní škole

K. Moravec

Badatelská výuka – projektové odpoledne

M. Krejčí, E. Pallová

Mateřská škola v základní škole

K. Moravec

Mikulášský den

Všichni pedagogové

Mateřská škola v základní škole

K. Moravec

Vánoční besídka pro rodiče

R. Dopitová

Divadelní představení Šípková Růženka pro MŠ

R. Dopitová

21. 11.
2018
28. 11.
2018
5. 12. 2018
5. 12. 2018
12. 12.
2018
13. 12.
2018
20. 12.
2018

MŠ
učitelé
MŠ
MŠ
III.
III.

Pasování na čtenáře

Z. Hošková,
R. Dopitová,
E. Šařecová,
E. Chaloupková
Z. Hošková,
R. Dopitová,
E. Šařecová,
E. Chaloupková
A. Florianová
Z. Hošková

Druháčci učí své rodiče

E. Šařecová

21. 5. 2019

II.

Školní akademie

Všichni vyučující

13. 6. 2019

I.–IX.

Výuka nanečisto

Zápis do 1. třídy

26. 3. 2019

Rodiče
předškoláků

4. 4. 2019

Rodiče
předškoláků

10. 4. 2019

I.

Meziškolní soutěže
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

OVOV – republikové finále

V. Machačová

5. – 7. 9. 2018

postupující

Přespolní běh – oblastní kolo

V. Machačová

12. 9. 2018

I.–V.

Přespolní běh – okresní kolo

V. Machačová

21. 9. 2018

IV.–V.

Logická olympiáda – školní kolo

M. Krejčí

3. 10. 2018

III.–V.

Minisčítání

S. Žvátorová

4. 10. 2018

IX.

Minisčítání

S. Žvátorová

5. 10. 2018

IV..

Logická olympiáda – školní kolo

M. Krejčí

9. 10. 2018

VI.–IX.

Přírodovědný klokan – školní kolo

A. Purketová

10. 10. 2018

VIII., IX.

Minisčítání

S. Žvátorová

11. 10. 2018

V.

Atletický čtyřboj

V. Machačová

12. 10. 2018

I.–V.

Minisčítání

S. Žvátorová

12. 10. 2018

VIII.

Minisčítání

15. 10. 2018

VII., VI.

24. 10. 2018

I.–II.

Florbalový turnaj Čeps Cup

S. Žvátorová
M. Krejčí
S. Žvátorová
V. Machačová

1. 11. 2018

IV.–V.

Logická olympiáda – krajské kolo

J. Skácelíková

2. 11. 2018

Jan Draessler

Logická olympiáda – školní kolo
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Bobřík informatiky – kategorie mini – školní kolo
Bobřík informatiky – kategorie Benjamin – školní
kolo
Hledá se mladý chemik – školní kolo

S. Žvátorová

7. 11. 2018

IV., V.

S. Žvátorová

7. 11. 2018

VI., VII.

A. Purketová

12. 11. 2018

IX.

Bobřík informatiky – kategorie Kadet

S. Žvátorová

14. 11. 2018

VIII., IX.

Florbal dívky – IV. kategorie – oblastní kolo

V. Machačová

14. 11. 2018

VIII., IX.

Florbal chlapci – IV. kategorie – oblastní kolo

V. Machačová

15. 11. 2018

VIII., IX.

Dopravní výchova – testování ČŠI

J. Skácelíková

20. 11. 2018

VI.

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

M. Cichá

22. 11. 2018

IX.

Náboj Junior – soutěž

E. Pallová

23. 11. 2018

VIII., IX

PC_ák, S-Robot, Elektronika jinak

S. Žvátorová

28. 11. 2018

IX.

Florbal dívky – IV. kategorie – okresní kolo

V. Machačová

29. 11. 2018

VIII., IX.

Hledá se mladý chemik – krajské kolo

A. Purketová

11. 12. 2018

IX.

Švihadlový čtyřboj dívek a chlapců

Z. Hošková

24. 1. 2019

I.–III.

Olympiáda v českém jazyce – oblastní kolo

M. Cichá

29. 1. 2019

IX.

Recitační soutěž – školní kolo

R. Dopitová

12. 2. 2019

I.–IV.

Pangea – školní kolo

S. Žvátorová

13. 2. 2019

IV.–IX.

Florbal – žákyně II. kategorie – oblastní kolo

V. Machačová

13. 2. 2019

IV.–V.

Florbal – žáci II. kategorie – oblastní kolo

V. Machačová

14. 2. 2019

IV.–V.

Testování Kalibro – matematika

M. Krejčí

15. 2. 2019

V.

Přehlídka dětských recitátorů

R. Dopitová

19. 2. 2019

I.–IV.

Testování Kalibro – český jazyk

J. Skácelíková

19. 2. 2019

V.

Letem světem – oblastní kolo

M. Krejčí

20. 2. 2019.

VI.–IX

Florbal – žáci II. kategorie – okresní kolo

V. Machačová

21. 2. 2019

IV.–V.

Testování Kalibro – anglický jazyk

22. 2. 2019

V.

8. 3. 2019

II., III.

Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo

H. Řebíčková
R. Dopitová,
E. Šařecová
R. Dopitová

18. 3. 2019

III.

Testování Kalibro – český jazyk

J. Skácelíková

18. 3. 2019

VII.

Testování Kalibro – anglický jazyk

H. Řebíčková

20. 3. 2019

VII.

Matematický klokan – školní kolo

S. Žvátorová

22. 3. 2019

II.–IX.

Testování Kalibro – matematika

E. Pallová

25. 3. 2019

VII.

OVOV – okresní kolo

V. Machačová

3. 4. 2019

IV.–VIII.

Krajská přehlídka sólových recitátorů

R. Dopitová

4. 4. 2019

III.

Pythagoriáda – školní kolo

5. 4. 2019

V.–VIII.

10. 4. 2019

V.–IX.

Vybíjená – žáci II. kategorie

E. Pallová
M. Krejčí,
K- Moravec
V. Machačová

11. 4. 2019

IV., V.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo

M. Krejčí

30. 4. 2019

V.–IX.

Gymnastický čtyřboj

E. Šařecová

14. 5. 2019

I., II., V.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

M. Krejčí

15. 5. 2019

V.–IX.

Čteme rychle a vnímavě

Dopravní soutěž – školní kolo
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OVOV – krajské kolo

V. Machačová

20. 5. 2019

IV.–VIII.

Pythagoriáda – okresní kolo

M. Krejčí

28. 5. 2019

V., VI., VIII.

Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Zpráva výchovného poradce
Naše škola pokračovala v soustavné práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole začal
pracovat speciální pedagog, který spolupracoval s učiteli v jednotlivých ročnících a na základě
výsledků a doporučení PPP pracoval s vybranými žáky v rámci určené pedagogické intervence.
V tomto školním roce bylo evidováno 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě
vyšetření v PPP se 6 žáků vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu schváleného ředitelkou
školy na základě závěrů daného vyšetření.
Dle daného stupně postižení byla realizována práce formou podpůrných opatření.
Škola vyhledávala žáky s objektivními potížemi v rámci prvního stupně podpory. Pro žáka se sociálním
znevýhodněním byla využita pomoc asistenta pedagoga.
Žáci opět obdrželi učební pomůcky v hodnotě 100 Kč z rozpočtu MŠMT. Každé pondělí měli žáci
i zákonní zástupci možnost navštěvovat konzultační hodiny výchovného poradce.
Žáci naší školy navštívili nízkoprahové centrum DÍRA. Škola nadále spolupracovala se Střediskem
výchovné péče Alfa Svitavy, městskou policií, Policií ČR a s příslušným odborem péče o děti a mládež
při MÚ v Moravské Třebové.
Mgr. Petr Hrdina, výchovný poradce
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Zpráva školního metodika primární prevence
Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu (MPP) pro školní rok 2018/19 byly splněny,
v některých případech pozměněny, případně rozšířeny dle aktuální akutní situace. Metodik prevence
působící na naší škole dokončil v červnu 2019 studium k výkonu specializovaných činností - prevence
sociálně patologických jevů.
Prevence rizikového chování byla součástí platných učebních osnov a byla zahrnuta do schválených
Standardů základního vzdělávání. Naší snahou bylo, aby různé aspekty preventivního působení byly
mezipředmětově koordinovány.
Naše škola spolupracovala při naplňování MPP s občanským sdružením Společně k bezpečí (práce
s třídním kolektivem V. třídy), se sdružením ACET ČR (certifikovaný program Bolest jménem šikana
pro 6. – 8. ročník a Netolismus pro 9. ročník) a Policií ČR (kyberšikana pro 6.–9. ročník). Na škole
fungovala Dětská rada školy, která se scházela 1x za 14 dní.
Cílovou skupinou MPP byly všichni žáci naší školy, jejich rodiče a zaměstnanci školy. V rámci plnění
MPP jsme se zaměřovali především na řešení konfliktních situací, prevenci šikany a vedení k osobní
odpovědnosti. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek
seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu vnášení alkoholu, cigaret,
omamných látek a nebezpečných předmětů do budovy školy.
Na škole pracoval tým ve složení ředitelka školy, zástupce ředitele školy, školní metodik prevence,
výchovný poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení
problémového chování žáků (šikanování, šíření dětské pornografie na internetu, sebepoškozování
apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli
v krizových situacích využít individuální poradenství.
Mgr. Eva Pallová, metodik prevence sociopatologických jevů
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Vycházející žáci, přijímací zkoušky, volba
povolání
V uplynulém školním roce byli žáci devátého a pátého ročníku průběžně seznamováni s možnostmi
uplatnění na jednotlivých školách. Jako každoročně i letos žákům při výběru budoucího studia velmi
pomohla návštěva Přehlídky středních škol ve Fabrice Svitavy, kde jim jednotliví zástupci škol nabízeli
možnosti budoucího uplatnění při studiu na střední škole. Na společné schůzce s rodiči na naší škole se
prezentovaly školy, které o to projevily zájem, rodiče byli seznámeni s termíny odevzdání přihlášek,
s legislativními náležitostmi při přijímacím řízení a s možnosti uplatnění jejich dětí. O tuto prezentaci
byl tradičně velký zájem ze strany rodičů i žáků. Využili jsme také nabídku Úřadu práce Svitavy
a uskutečnili s jejich pracovnicí besedu o volbě povolání v osmé třídě.

Výsledky přijímacích zkoušek:

Typ studia

SOU Učební obory

SOŠ Studijní obory

Gymnázia 4leté

Gymnázia 8leté

Počet

8

7

2

4

Mgr. Petr Hrdina, kariérový poradce
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V roce 2018/2019 dodal CERMAT výsledkovou sestavu jednotné přijímací zkoušky.

Český jazyk
Počet žáků,
kteří konali
zkoušku
Celá ČR

Škola

Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
osmileté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

63 262

50,0

59,1

19 311

50,0

52,6

Uchazeči o 4leté
obory

10

47,9

58,2

Uchazeči o
osmileté
gymnázium

2

66,2

62,0

Žák dosáhl
29,1 bodů z
50
Žák dosáhl
31 bodů z
50

Matematika
Počet žáků,
kteří konali
zkoušku
Celá ČR

Škola

Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
osmileté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

63 548

50,0

43,1

19 321

50,0

41,2

Uchazeči o 4leté
obory

10

34,3

32,4

Uchazeči o
osmileté
gymnázium

2

51,1

40,0

Žák dosáhl
16,2 bodů z
50
Žák dosáhl
20 bodů z
50

Vysvětlivky:
Průměrné percentilové umístění = počet dosažených bodů vydělený maximálním počtem bodů, které
bylo možno získat – 50, vyjádřený v procentech
Skór = udává, kolik procent žáků dosáhlo stejného nebo horšího výsledku.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Metodické sdružení I. stupně
Cílem I. stupně je poskytovat žákům základní vědomosti a dovednosti v různých předmětech. Snahou
je také rozvíjet nadání žáků a poskytovat individuální pomoc při diferencované práci. K tomu slouží
moderní učebnice, metody a formy práce.
Vyučující se zúčastnili mnoha školení, na kterých získali nové poznatky do výuky. Tyto poznatky mezi
sebou navzájem sdíleli a využívali je ve své praxi. Přínosem byla i návštěva Základní školy v Karviné,
kde se učitelé zapojili přímo do různých výukových dílen.
I letos bylo cílem I. stupně rozvíjet zejména čtenářskou a matematickou gramotnost. V českém jazyce
i v matematice vyučující využívají nové pomůcky a zařazují do jednotlivých hodin skupinovou
a diferencovanou práci. Do výuky matematiky prof. Hejného se častěji zapojují formou ukázkových
hodin také rodiče.
Žáci se i v tomto školním roce zapojili do různých soutěží a získali výborná umístění. V logické soutěži
byl žák 5. ročníku krajským finalistou a v recitaci žákyně 3. ročníku postoupila rovněž do krajského
kola. V oblasti sportu jsme dosáhli na medailová umístění v republice.
V rámci výchovy nebyly řešeny závažné problémy a bylo uděleno pouze několik kázeňských opatření.
Do budoucna se chceme více zaměřit na individuální hodnocení a sebehodnocení žáků.
PaedDr. Zdeňka Hošková, vedoucí metodického sdružení I. stupně
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Cizí jazyky
Prioritní je na škole výuka anglického jazyka, která probíhá již od 1. ročníku. Jako druhý cizí jazyk je
vyučována němčina v 8. a 9. ročníku.
Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí, využívají podporu interaktivních
učebnic, pracují také se svými prezentacemi a dalšími internetovými zdroji. I sami žáci vytvářejí vlastní
prezentace a projekty na témata související s probíraným učivem a prezentují je vyučujícím
i spolužákům.
V září jsme oslavili Evropský den jazyků, kdy jsme se dozvěděli mnoho nového o různých evropských
zemích i zajímavosti o jazycích používaných v Evropě a o lidech, kteří žijí v evropských státech.
Mgr. Hana Řebíčková, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
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Český jazyk
Olympiáda z českého jazyka
Dne 29. ledna 2019 proběhlo ve Svitavách okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Školu zastupovali
žáci Eliška Charvátová a Jan Kalina. Eliška z počtu 44 účastníků z celého regionu obsadila skvělé
6. místo. Pro nás je zároveň jedničkou, protože byla první ze všech moravskotřebovských
reprezentantů. Dobře si vedl i Jan Kalina, který se celkově umístil na 16. příčce.

Projekt Čte celá třída
V projektu Městské knihovny Ladislava z Boskovic Moravská Třebová „Čte celá třída“ obsadili žáci
VI. třídy první příčku, přečetli nejvíce knih, nejvíce čtivým čtenářem třídy je i pro letošek Kateřina
Oškerová.

Úspěchy dětí od „Kostela“ v soutěži Mladý čtenář 2019
Žáci V.–VII. třídy se přihlásili do soutěže „Mladý čtenář“, kterou pořádá Městská knihovna Ladislava
z Boskovic. Pro letošní rok bylo zadáno téma Bajka. První místa v 1. kategorii obsadili se svojí tvorbou
chlapci z V. třídy Tadeáš Kučera, Michal Peterka a Adam Svozil. Na prvních pozicích ve druhé kategorii,
určené pro II. stupeň základních škol a odpovídající ročníky gymnázia, zářily slečny Kateřina Oškerová,
Anh Chu Phuong a Eliška Kroupová. Všechny práce, které byly do soutěže zaslány, budou vystaveny
přímo v knihovně.
Mgr. Michaela Cichá, vyučující českého jazyka
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Informační a komunikační technologie
Předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje v 5. až 8. ročníku jednu hodinu týdně v PC
učebně. Výuka se zaměřuje zejména na základní ovládání kancelářských aplikací MS Word, MS
PowerPoint a MS Excel, práci se systémem, vyhledávání informací a správné vyhodnocení výsledků
vyhledávání, grafické návrhy a využití těchto dovedností při práci v jiných vyučovacích předmětech. Ve
volitelném semináři Informatika si žáci rozvíjeli IT schopnosti a vědomosti – tvořili grafické návrhy ve
vektorovém grafickém editoru Zoner Callisto, animace, programovali v HTML jazyce základní www
stránku a vytvořili vhodné učební pomůcky pro robotickou včelku Bee-bot, kterou si mohli všichni žáci
vyzkoušet na projektovém dni Den vědy a logiky. Žáci a rodiče mají možnost využívat systém Bakalář,
elektronickou žákovskou knížku, zadání domácích úkolů, třídní kniha, kde vidí probírané učivo
a přehled klasifikace. Žáci od V. třídy mají také možnost používat školní e-mail, využívat Google
aplikace a portály www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz apod., kde mají možnosti procvičování
učiva podle ročníku a vypracování zadaných domácích úkolů. Vyučující využívají ve svých hodinách
interaktivní tabule a příslušné digitální výukové materiály. Velice efektivní je využívání netbooků
a notebooků ve třídě při skupinové práci nebo při práci na projektech na zadané téma. Velmi vhodnou
učební pomůckou jsou také výukové programy pro žáky naší školy v PC učebně pro všechny ročníky
a většinu vyučovacích předmětů.
Soutěže:
Každým rokem se na konci listopadu naši žáci z VIII. a IX. třídy účastní soutěže PC_ák, kterou
organizuje SPŠE a VOŠ v Pardubicích. V letošním 24. ročníku žáci tvořili na téma „Roboti“ test znalostí
ICT, grafický návrh, prezentace a www stránky. V kategorii Test ICT znalostí byl velmi úspěšný mezi
125 přihlášenými žáky Jan Kalina z IX. třídy, který obsadil výborné 2. místo. Dále se družstvo Dan
Bílek, Dominik Mlčoch a David Malík z IX. třídy zúčastnilo soutěže Elektronika i jinak, která se skládá
z řady na sebe navazujících praktických úkolů, kde soutěžící uplatní svoji šikovnost a teoretické
znalosti z uvedených oblastí a Eliška Charvátová a Miroslav Šíp z IX. třídy soutěžili v další soutěži
S-Robot, kde soutěžící se stavebnicí Lego Mindstorms sestavují a programují vozítko přímo na místě.
Mgr. Simona Žvátorová, vyučující ICT

Grafický návrh - Veronika Rejchrtová, 9. třída

Robotická včelka Bee bot – Den vědy a logiky

22

Matematika
Na naší škole zařazujeme do výuky matematiky prvky metody profesora Hejného. Od 1. ročníku
vedeme děti k tomu, že daný problém může mít více způsobů řešení. Snažíme se o to, aby mohly děti
své znalosti a dovednosti využít i v praktickém životě. Učíme je věcně argumentovat a efektivně
kooperovat. Diferencovanou výukou zohledňujeme schopnosti žáků, více zaměstnáváme zvídavé žáky
(náročnějšími úlohami, zapojením do soutěží), a naopak pomáháme (například v rámci doučování)
žákům, kterým dělá matematika problémy. Vyučující mají v hodinách k dispozici řadu didaktických
nástrojů, např. krokovací pásy, nástěnné obrazy, geodesky, krychlové soubory, stavebnice Polydron.
V hojné míře využíváme možnosti počítačů a internetu, mezi dětmi jsou velice oblíbené webové
stránky www.umimematiku.cz a www.matika.in.
Žáky se zvýšeným zájmem o matematiku zapojujeme do různých matematických soutěží. V říjnu se již
tradičně žáci I.–IX. třídy zúčastnili logické olympiády. Úlohy logické olympiády si u nás poprvé
vyzkoušely děti I. třídy, seznámily se s naší počítačovou učebnou, zdokonalily se v základní práci
s myší a logickém uvažování. Ze všech našich žáků dosáhl nejlepšího výsledku Jan Draessler z V. třídy,
který postoupil mezi 30 semifinalistů krajského kola. V kategorii pro 3.5. ročník se v krajském finále
umístil na krásném 8. místě.
Náboj Junior je matematická soutěž pro čtyřčlenné pracovní skupiny žáků II. stupně základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Právě to, že se soutěží v družstvech, nikoliv, jak je
obvyklé, každý sám za sebe, ji dělá výjimečnou. Nestačí umět matematiku, musíte efektivně
spolupracovat v rámci týmu a volit vhodnou strategii řešení. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž
se soutěžní družstva snaží vyřešit co nejvíce úloh. Nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí,
úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Naši školu reprezentovali 23. listopadu 2018 v Brně
Martin Peterka (VIII. třída), Zuzana Jáchymová (VIII. třída), Jan Kalina (IX. třída) a Eliška Charvátová
(IX. třída). Nevedlo se jim vůbec špatně, mezi základními školami obsadili krásné 2. místo.
Jarní měsíce se nesly na naší škole ve znamení dalších matematických soutěží. V únoru proběhlo školní
kolo Pangey, které bylo zároveň i kolem krajským. Nejlépe si, co se týče umístění v kraji, vedli: Martin
Peterka (VIII. třída, 3. místo), Benjamin Vystavěl (VI. třída, 15. místo), Juhás Nico (IV. třída, 16. místo) a
Jan Draessler (V. třída, 23. místo). V březnu se naši malí i velcí matematici vrhli na řešení
Matematického klokana. V soutěži jednoznačně zabodoval Tomáš Křenek z VII. třídy, který se umístil
na 2. místě v rámci okresu Svitavy a na 7. místě v Pardubickém kraji. Začátek dubna byl věnován
školnímu kolu Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli soutěže a zároveň postupujícími do okresního kola
byli z V. třídy: Jan Draessler, z VI. třídy: Benjamin Vystavěl, z VIII. třídy: Martin Peterka a Michaela
Janků. V okresním kole nejvíce zářil Martin Peterka, který ve své kategorii obsadil 6. místo, a Jan
Draessler, který se umístil v kategorii V. tříd na 7. místě.
Druhým rokem pokračoval také školní turnaj v Goblících jedlících. V kategorii 5. a 6. tříd porazil ve
finále Ben Vystavěl Adama Svozila, třetí místo obsadil po férovém boji Radim Kadidlo. Absolutním
vítězem se stal Martin Peterka, který nejprve ve finále starších ročníků zdolal Antonína Tichého
a v superfinále i B. Vystavěla. Na třetím místě se v kategorii 7. až 9. ročníku umístil Jaromír Prosecký.
Mgr. Martin Krejčí a Mgr. Eva Pallová, vyučující matematiky
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Přírodopis a chemie
Přírodovědný klokan je soutěž určená pro žáky VIII. a IX. tříd základních škol, stejně jako pro studenty
1. a 2. ročníku škol středních. Naši žáci spadali do 2. kategorie s označením Kadet (8. a 9. ročník ZŠ
a tercie a kvarta osmiletých gymnázií). Společnými zakladateli a organizátory soutěže jsou
Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci. Soutěž je korespondenčního
charakteru a otázky se týkají přírodovědných
a technických témat.
V celé republice řešilo přírodovědné úkoly 38949 žáků
a studentů. Na naší škole šlo o 8 řešitelů, přičemž
3 z nich překročili celorepublikový bodový průměrný zisk
a jednomu z řešitelů chybělo 0,25 bodu. Mezi nejlepšími
byli
Jan
Kalina
a
Dominik
Mlčoch
z IX. třídy a Martin Peterka z VIII. třídy.
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je vědomostní
soutěž jednotlivců z teoretické a praktické chemie pro žáky
VIII. a IX. tříd ZŠ. Má motivovat mladé lidi ke studiu
chemických oborů. Zájem o tuto soutěž neustále roste, letos
se jí v základním kole zúčastnilo téměř 18 000 žáků.
Generálními partnery soutěže jsou Fakulta chemickotechnologická
Univerzity
Pardubice,
Paramo,
a.s.
a Synthesia, a.s.
Ve dnech 11. prosince 2018 se uskutečnilo 2. kolo soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika, kterého se celkem zúčastnilo 417 žáků. Naši školu tentokrát
reprezentovali dva žáci. V tvrdé konkurenci obstáli. Velmi pěkného výsledku dosáhla Eliška
Charvátová, která se probojovala na 45. pozici. Honza Kalina uhájil 79. místo. Eliška se také zúčastnila
školního kola Chemické olympiády v kategorii D.
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U obou poznávacích soutěží, tj. Poznávání živočichů a Poznávání rostlin, hub a lišejníků došlo k posunu
termínů až na květen a červen. To vedlo u mnoha žáků k souběhu aktivit a k poklesu zájmu o tyto
časově i intelektuálně náročné soutěže. Letos proběhlo pouze školní kolo Poznávání živočichů. Celkem
se účastnilo 11 žáků. V soutěži mohli získat až 44 bodů. Nejvyšší počet bodů v tomto kole získala
Kateřina Oškerová z VI. třídy, a to 33.

RNDr. Alena Purketová, vyučující přírodopisu a chemie
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Výtvarná výchova
Nejdůležitějším počinem výtvarné výchovy ve školním roce 2018/2019 byla kolektivní tvorba sousoší
křížové cesty, určených pro kaple na Křížovém vrchu. 95 žáků z II. stupně průběžně od listopadu 2018
do června 2019 pracovalo na 29 kašírovaných figurách v životní velikosti ztvárňující scény poslední
večeře, setkání Krista se sv. Veronikou, Pietu a zmrtvýchvstání Páně. Sochy vznikly za materiální
podpory Technický služeb města Moravská Třebová.
Žáci školy se také zúčastnily městem pořádané výstavy „Láska až za hrob“, která se konala v květnu
v kapli sv. Petra a tematicky se věnovala legendě o Anně Gläserové. Prezentovali zde téměř třímetrové
sochy Anny Gläserové a Josefa Herknera a kolektivní obraz „750 polibků“.
V červnu se pořádala Akademie moravskotřebovských škol, do které se
žáci školy zapojili divadelní scénkou „Láska za hrobem“, na níž žáci
během hodin výtvarné výchovy tvořili kulisy a šili kostýmy.
Krom těchto velkých akci se žáci ve výtvarné výchově věnovali obvyklé
tvůrčí práci, jejíž výsledky jsou pravidelně prezentovány na chodbách
školy a účastnili se i výtvarných soutěží. Jednou z nich byla tradiční
mezinárodní soutěž „Piccoli Artisti del Natale“, která se koná v italském
Arenzanu. Návštěvníci tamější výstavy mohli vidět i obrazy žáků školy,
kteří v soutěži uspěli v mezinárodní konkurenci: Šárky Léblové
a Veroniky Rejchrtové.
Mgr. Vlastimil Novák, vyučující výtvarné výchovy
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Tělesná výchova
Žáci se zúčastnili většiny obvodních kol sportovních soutěží, v nichž se většinou umístili na předních
místech, z nichž často postoupili do okresních, případně krajských kol. Dva žáci se zúčastnili
republikového finále OVOV.

Sportovní úspěchy žáků
Přespolní běh, obvodní kolo

Neužilová Pavla
Musilová Jana
Čehovská Natálie
Horský Damián
Hanousek Jakub
Eagle Liam
Dvořáková Michal
Bomberová Sophie

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
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Florbal, obvodní kolo dívky
IV. kategorie

Florbal, okresní kolo dívky
IV. kategorie

Florbal, obvodní kolo chlapci
IV.kategorie

Florbal, obvodní kolo chlapci
II.kategorie

Florbal, obvodní kolo dívky
II.kategorie

Kučerová Dorota
Moravec Mikuláš
Ptáček Adam
Budig Štěpán
Vyroubal Jindřich
Adam Holub
Natálie Musilová
Alžběta Dvořáčková
Adam Svozil
Charvátová Eliška
Janků Nikola
Pavlů Alena
Punčochářová Barbora
Rejchrtová Veronika
Jáchymová Zuzana
Janků Michaela
Kříbalová Veronika
Olejníková Eva
Alena Pavlů
Charvátová Eliška
Janků Nikola
Pavlů Alena
Punčochářová Barbora
Rejchrtová Veronika
Jáchymová Zuzana
Janků Michaela
Kříbalová Veronika
Olejníková Eva
Kalina Jan
Malík David
Královič Lukáš
Kryštof Jiří
Pavlů Milan
Peterka Martin
Petr Zdeněk
Prosecký Jaromír
Tichý Antonín
Bombera Tobias
Draessler Jan
Hodáň Dominik
Rejchrt Jan
Svozil Adam
Holub Adam
Muselík Jakub
Sekáč Radim
Troják Jan
Svozil Adam
Musilová Natálie
Nováčková Alžběta
Královičová Eliška
Pokorná Eliška
Chládková Barbora
Kalenčuková Kristýna
Ptáčková Veronika

3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo

Nejlepší střelec
3. místo

3. místo

1. místo

Nejlepší střelec
2. místo
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Gymnastický čtyřboj 1. -5. tříd
Vybíjená, obvodní kolo
II. kategorie dívky

Vybíjená, obvodní kolo
II. kategorie chlapci

OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), okresní kolo

OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), krajské kolo

Zouharová Nikol
Hanzlíková Eva
Královičová Eliška
Nikola Smolíková
Finsterlová Veronika
Chládková Barbora
Kalenčuková Kristýna
Ležáková Barbora
Ležáková Lucie
Musilová Natálie
Nováčková Alžběta
Pokorná Eliška
Tomusková Karolína
Nováková Veronika
Pavlíčková Iva
Bombera Tobias
Draessler Jan
Hodáň Dominik
Kučera Tadeáš
Müller Dominik
Rejchrt Jan
Svozil Adam
Holub Adam
Muselík Jakub
Sekáč Radim
Troják Jan
Vyroubal Jindřich
Družstvo:
Olejníková Eva
Musilová Natálie
Nováčková Alžběta
Jáchymová Zuzana
Hodáň Dominik
Svozil Adam
Vyrubal Jindřich
Petr Zdeněk
Jednotlivci:
Vyroubal Jindřich (2008)
Svozil Adam (2008)
Müller Dominik (2008)
Musilová Natálie (2008)
Nováčková Alžběta (2008)
Holub Adam (2009)
Troják Jan (2009)
Družstvo:
Královičová Eliška
Musilová Natálie
Nováčková Alžběta
Jáchymová Zuzana
Hodáň Dominik
Svozil Adam
Vyrubal Jindřich

Nejlepší střelec
1. místo
2. místo

3. místo

4. místo

1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
13. místo
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Petr Zdeněk

1. místo
2. místo

Vyroubal Jindřich (2008)
Svozil Adam (2008)
OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), republikové
finále

Svozil Adam (2008)
VyroubalJindřich (2008)

Mgr. Vladimíra Machačová, vyučující tělesné výchovy
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Zeměpis
V tomto školním roce se naši žáci Zeměpisné olympiády nezúčastnili. Rozhodli si vyzkoušet soutěž
Letem světem. Soutěž, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, byla určena žákům
základních škol a příslušných ročníků gymnázia, kteří se o zeměpis zajímají nad rámec svých učebních
plánů. Probíhala zejména formou poznávání, žáci měli za úkol vyhledávat, určovat názvy hradů,
zámků, měst, vlajky, skládat slepé mapy apod.
V mladší kategorii pro 6.–7. ročník reprezentovali naši školu pouze žáci VI. třídy, nejlepší z nich
Benjamin Vystavěl obsadil 9. místo z 28 soutěžících, byl čtvrtým nejlepším šesťákem. Hned za ním na
10. respektive 11. místě stanuli Adam Besson a Kateřina Burianová. Ve druhé kategorii 8.–9. ročníků se
opět tři naši nejlepší žáci seřadili hned za sebou, Adam Němec získal 5., Míša Janků 6. (oba z VIII. třídy)
a Dominik Mlčoch z IX. třídy 7. místo ze 43 soutěžích.
Mgr. Martin Krejčí, vyučující zeměpisu
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Dopravní výchova
Dne 30. dubna se družstva mladších a starších žáků naší školy zúčastnila oblastního kola dopravní
soutěže, které pořádaly Městská policie a DDM v Moravské Třebové. Naše nově poskládané týmy
vybojovaly v I. kategorii mladších žáků ve složení Aneta Hladíková, Alžběta Nováčková, Radim Kadidlo
a Adam Svozil vynikající druhé místo a v II. kategorii starších žáků ve složení Alena Pavlů, Nikola
Janků, Martin Peterka a Martin Pohl dokonce skvělé první místo.
Obě družstva tak postoupila mezi nejlepší družstva na okrese. V okresním finále se rozhodně neztratili.
Tým ostřílených cyklistů ve složení N. Janků, A. Pavlů, M. Peterka a M. Pohl vybojoval vynikající třetí
místo, mladší družstvo (A. Hladíková, A. Nováčková, R. Kadidlo a A. Svozil) obsadilo ve své kategorii
čtvrté místo z devíti přihlášených finalistů.
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Školní knihovna
Školní knihovna v naší škole čítá 2 165 svazků. Knihy jsou rozděleny do dvou základních kategorií (pro
mladší a starší čtenáře), dále pak dle oborů. Vypůjčit si knihu může přijít každý žák školy. Během
školní výuky zde probíhají čtenářské dílny, které jsou vedeny podle jednotného scénáře - úvodní fáze,
tiché čtení, aktivity po čtení. Největší přínos čtenářských dílen spatřujeme v motivaci k dalšímu čtení.
Podařilo se nám rozšířit prostory ke čtení. Za pomoci rodičů jsme přestěhovali klavír z knihovny do
školní družiny. Mohli jsme tak zakoupit další sedací vaky. Nyní máme již 17 míst k sezení.
Mgr. Renata Dopitová, učitelka I. stupně
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Školní družina
Činnost školní družiny se odvíjela od plnění úkolů ŠVP školní družiny, který je závazným dokumentem
činnosti. V ročním plánu byly aktivity konkretizovány a týdenní plán nabízel rozpracovanou týdenní
činnost na odděleních.
Kapacita dvou oddělení školní družiny je 60 žáků. Obě vychovatelky odpovídají vzděláním práci ve
školní družině.
Úkolem školní družiny je organizovat a smysluplně naplňovat volný čas žáků strávený ve škole. A to
využitím všech kompetencí, metod, prostředků a zkušeností, které jsou k dispozici.
Ve školním roce 2018/2019 se nám podařilo prohloubit spolupráci s rodiči žáků prostřednictvím akcí,
které proběhly. Například Drakiáda, Jezdíme na všem, co má kola, vánoční besídky, Dýňování, Posezení
u čaje s rozhovory s rodiči, Chvilka u knihy. Tyto akce značně pomohly skloubit prostředí školní
s domácím, navázaly i na lidský akcent mezi námi a rodiči.
Začala úspěšně práce ve školním čtenářském klubu, kde děti nabyly nové čtenářské zkušenosti v práci
s knihou, s příběhem. Bylo zakoupeno velké množství knih různých žánrů podle věku čtenářů.
Rezervu vidíme ve vybavení novými hrami různého typu a zaměření, výtvarným materiálem, na
podporu kreativity žáků, využití moderních technologií, alespoň jeden notebook na oddělení družiny,
aby žáci mohli pracovat na vzdělávacích programech, interaktivních hrách i jako pomoc v přípravě na
vyučování.
Činnost školní družiny byla letos podrobena i kontrole České školní inspekce. Ta neshledala závažné
nedostatky a doporučila doplnit oddělení hrami a prostředky k práci a tvořivosti žáků.
Eva Krušinová a Hana Zmeškalová, vychovatelky
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve školním roce 2018/2019 byly organizovány dva lyžařské výcvikové kurzy – jeden pro žáky
IV. a druhý pro žáky V. třídy. Oba kurzy byly doplněny žáky VI., VII., VIII. a IX. tříd. Oba kurzy
bezproblémově proběhly na chatě Slunečná ve Zdobnici v Orlických horách. Zde bylo o žáky postaráno
nadstandardním způsobem. Všichni žáci IV. tříd se naučili základům lyžování a žáci V. a vyšších tříd
zdokonalili již nabyté lyžařské dovednosti. Kromě lyžování se žáci účastnili přednášek, her a soutěží.
Nikdo se nezranil ani neonemocněl.

Mgr. Vladimíra Machačová, vedoucí lyžařských výcvikových kurzů
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Projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Ve dnech 12.–14. září 2018 se ve spolupráci s Průmyslovým muzeem Mladějov uskutečnil již
12. ročník výchovně vzdělávacího projektu „Mezi pražci mladějovské úzkokolejky“. Cílem projektu je
vzbudit mezi žáky zájem o kulturní a přírodní krásy moravskotřebovského regionu prostřednictvím
tvůrčí práce.
Projektu se zúčastnilo 16 žáků z VII. a VIII. třídy (12 dívek a 4 chlapci). Účast byla dobrovolná.
Program projektu připravili a zrealizovali
učitelé Mgr. Vlastimil Novák a RNDr. Alena
Purketová za asistence Ing. Petra Sýkory
z pardubické univerzity, který jako pracovník
muzea měl na starosti provozní složku
projektu. O to, že žáci během projektu měli co
jíst, se zasloužily pracovnice muzea v čele
s Evou Kopřivovou.
Během tří dnů se žáci seznamovali
s pamětihodnosti Hřebečského masivu, tvořili
sochy, kreslili muzejní exponáty, sbírali léčivé
rostliny a vyráběli z nich mastičky, olejíčky
a tinktury. Časově nejnáročnější bylo natáčení filmu „Na Prokopa Barbora“, který se inspiroval
hornickými slavnostmi pořádanými v Mladějově před 2. světovou válkou.
Veškeré výsledky žákovské práce byly soustředěny ve sborníku a prezentovány na listopadové výstavě
ve vestibulu moravskotřebovské radnice.
Mgr. Vlastimil Novák
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Sportovně turistický kurz žáků I.—III. třídy
Žáci I., II. a III. třídy absolvovaly sportovně přírodovědný pobyt v rekreačním středisku na Vysokém
Poli. Tematickým zaměřením letošního pobytu byla Lesní škola. Děti využívaly areál k různým
soutěžím a k poznávání přírodních krás v okolí. Pro žáky I. třídy byl tento pobyt současně i pobytem
adaptačním. Poslední večer byla dětem nabídnuta střelba laserovou vzduchovkou a pistolí od střelců,
kteří se připravovali na mistrovství republiky. Děti byly velice spokojené, proto bychom chtěli tento
pobyt zopakovat.
Mgr. Renata Dopitová, učitelka I. stupně
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Členství:
a) M. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do
školních vzdělávacích programů. Bedrník – časopis pro ekogramotnost
b) Klub ekologické výchovy – KEV – je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé
pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, titul propůjčen na léta 2018–2020
Soutěže:
a) Ekologické – I. Recyklohraní – sběr použitých baterií – nasbíráno přes 150 kg baterií
(odvezeno do speciální třídící linky v Kladně), II. Sběr papíru a hliníku – 6 710 kg papíru a hliníku
200 kg (odvezeno do Remat Letovice s.r.o.)
b) Znalostní – Přírodovědný klokan, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Poznávání
živočichů
c) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou vyhlášené DDM ve městě
Výstavka a sborník: Mladějovská úzkokolejka – bylinky – výběr žáků 2. stupně (radnice)

Projekty externí:
a) DDM M. T.: – I. stupeň (Den Země,…); b) Recyklohraní – baterie – všichni; c) Na pohodu – Srnčí –
V. třída; d) Jsem laskavec – všichni; e) Dravci a sovy – všichni; g) Školní mléko (podpora českého
zemědělství) – všichni; h) Ovoce do škol (podpora českého zemědělství) - všichni; ch) Vitamínový den
– I. stupeň; i) Mobilní planetárium – všichni

Projekty interní:
a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – výběr žáků II. stupně (podpora regionu, bylinky); b) Voda
je život – 5. až 9. ročník; c) Družinové strašení a jiné akce družiny k ročním obdobím; d) Poznáváme
rostliny v Kouzelné zahrádce – žáci SPPP 7. ročníku; e) Mikuláš na Kostele – 9. ročník pro ostatní;
f) Prvňáci a mikroskopy; g) LVK 4. a 5. ročník; h)Sportovně – přírodovědný pobyt na Vysokém Poli –
1. až 3. ročník; ch) Den vědy a logiky – 8. a 9. ročník pro ostatní; i) Tematické vycházky do okolí –
zejména 1. stupň a ŠD; j) Tematická pozorování v okolí školy – žáci SPPP 7. ročníku; k) Školní výlety –
Praha, Dolní Morava, Mladějov; m) Školní sběr papíru, hliníku a použitých baterií…
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Další činnosti:
a) Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o dění v oblasti EVVO vždy jednou za měsíc;
b) Zařazení odpovídajících témat EVVO do výuky, viz ŠVP; c) Začleňování aktuálních témat EVVO do
výuky podle obsahu; d) Péče o květinovou výzdobu; e) Třídění odpadu ve škole; f) Hospodárné
využívání vody; g) Hospodárné využívání elektrické energie; h) Hospodaření s teplem – ventily,
větrání; ch) Používání šetrných čisticích prostředků k ŽP.

RNDr. Alena Purketová, koordinátor EVVO
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Testování Kalibro
V. třída
Český jazyk
Základem práce v českém jazyce byl krátký příběh a k němu se pojilo 9 úkolů.
Průměrná úspěšnost školy
2013
/14
Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

2014 2015
/15
/16

63,2

63,6

59,7

65,0

69,4

64,9
62,2

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

2017
/18

2018
/19

2013/
14

2014/
15

62,2

59,3

63,3

65,1

59,7

55,9

65,0

67,3

64,9

66,0

64,2

57,08

2015
/16

62,2

2017
/18
65,9
67,4

66,5

2018
/19
62,4
63,6
62,9

Nejlepší výsledek třídy: 87,2. Nejslabší výsledek třídy: 37,2.

Matematika
Průměrná úspěšnost školy

Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

2013
/14

2014
/15

2015
/16

2017
/18

2018
/19

54,5

47,2

55,5

37,6

46,1

50,6

55,5

52,2

46,2

48,9

55,5

49,6

48,9

52,6

36,8

37,3

2013
/14

50,2

2014 2015
/15
/16

52,6

2017
/18
37,0
38,2

37,5

2018
/19
54,0
54,2
54,0

Nejlepší výsledek třídy: 72,7. Nejslabší výsledek třídy: 6,8.
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Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost školy

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

2015/16

2017/18

2018/19

64,1
(chlapci 63,8,
dívky 64,4)

67,6
(chlapci 70,0,
dívky 64,4)

49,1
(chlapci
51,4,
dívky
46,2)

2015/16

2017/18

2018/19

61,0

68,4
(chlapci 68,1,
dívky 68,8)

56,6
(chlapci 56,8,
dívky 56,5)

Nejlepší výsledek třídy: 9,8. Nejslabší výsledek třídy: 39,2.

7. třída
Český jazyk
Základem práce v českém jazyce byl krátký příběh a k němu se pojilo 9 úkolů.
Průměrná úspěšnost všech testovaných
škol

Průměrná úspěšnost školy

Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

2013 2014
/14
/15

2015 2016 2017 2018/ 2013 2014 2015
/16
/17
/18
19
/14
/15
/16

2016 2017
/17
/18

2018
/19

56,7

60,0

31,3

63,1

60,7

60,3

58,8

65,1

71,3

53,9

66,0

62,9
65,0

63,7

60,8

61,4

64,3

65,2

58,8

64,1

66,1

71,0

59,7

58,9

68,0
78,0
gym

60,7
63,8

62,2

64,1
62,3

Nejlepší výsledek třídy: 89,4. Nejslabší výsledek třídy: 45,4.
Nejlepší výsledek třídy 2018/19: 80,6. Nejslabší výsledek třídy: 39,7
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Matematika
Průměrná úspěšnost školy

Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

2013 2014
/14
/15

2015 2016 2017
/16
/17
/18

2018
/19

2013 2014 2015
/14
/15
/16

2016 2017
/17
/18

2018
/19

25,0

84,1

35,2

33,5

59,9

31,6

57,7

35,2

41,7

31,9

27,3

77,0

44,3

39,4

65,5

30,8

57,9

44,3

41,6

40,8

35,6

40,8

41,4
57,1
gym

47,7
52,7

49,7

63,2

35,8
32,8

34,4

32,8
32,4

Nejlepší výsledek třídy: 100. Nejslabší výsledek třídy: 6,3.
Nejlepší výsledek třídy 2018/19: 71,04. Nejslabší výsledek třídy: 50,0

Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost školy
2016
2017
2015/16
/17
/18
61,3
(55,5 hoši,
65,0
dívky)

55,6
(55,2 hoši,
56,5 dívky

64,0
(66,7 hoši,
60,7 dívky)

2018
/19
52
(50,5
chlapci,
52,9
dívky)

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol
2015
2016
2017
2018
/16
/17
/18
/19
66,7

61,3 /
75,2
gym

67,8
(chlapci 68,38,
dívky 67,9)

57,9
(57,7 chlapci,
58,3 dívky)

Nejlepší výsledek třídy: 95,1. Nejslabší výsledek třídy: 39,0.
Nejlepší výsledek třídy 2018/19: 78,1. Nejslabší výsledek třídy: 7,7.

Žáci školy se účastnili pilotního testování slovní zásoby z učebnice Nakladatelství Fraus „Angličtina 8
Way to Win“ autorek Lucie Betákové a Kateřiny Dvořákové. Hlavním cílem pilotáže sice bylo zhodnotit
vliv použití softwarových aplikací dostupných v mobilních telefonech a tabletech na rychlost a kvalitu
osvojení slovní zásoby v cizích jazycích, ovšem použité testy samozřejmě mohou sloužit i pro Vaši
zpětnou vazbu a pro didaktické účely.
Průměrná úspěšnost žáků byla 49,2, hoši dosáhli 46,4 a dívky 51,1. Testování se skládalo ze 7 úloh:
poslech – zápis, poslech – překlad, přiřazení k obrázkům, správná reakce, doplňování věty, slovo
odpovídá popisu, nehodí se k ostatním.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Škola byla ve školním roce 2018/2019 zapojena do projektu Podpora škol formou zjednodušeného
vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ II. Z dotazníkového šetření, které spuštění projektu předcházelo,
vyplynulo, že nejhůře hodnocenou oblastí na základě srovnání průměrného hodnocení aktuálního
stavu v rámci ČR je na naší škole inkluzivní/společné vzdělávání. V rámci dotace, kterou škola získala,
škola zaměstnala speciálního pedagoga Mgr. Alici Moravcovou, která se věnovala žákům ohroženým
školním neúspěchem, žákům, kterým byla navržena pedagogicko-psychologickou poradnou hodina
pedagogické intervence, prováděla šetření ve třídách. Další prostředky z této dotace byly použity
v souladu s projektem na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice a českém
jazyce. Jednalo se o žáky II. stupně školy. Další finanční prostředky byly použity na zapojení ICT
technika do výuky, na klub deskových her, na rozvoj čtenářské gramotnosti ve školní družině. Celkem
v tomto projektu škola získala 839 920,00 Kč.
Škola se v tomto školním roce pokračovala v zapojení do Výzvy 51, Oblast podpora 1.3 – další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, jejímž vyhlašovatelem bylo MŠMT. Projekt se nazýval
Budování kapacit I, byl vyhlášen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Žadatelem dotace bylo Gymnázium Globe, s. r. o., projekt se nazývá Centra vzdělávání pro udržitelnou
budoucnost. Celková finanční podpora projektu činí 36 490 582,97 Kč, z této částky připadá na naši
školu jako partnera 641 930,- Kč. V rámci projektu škola obdržela:








4 sady senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd
v ceně 120 000,- Kč
8 sad minipočítačů typu Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM
v ceně 48 000,- Kč
4 sady robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování v ceně
36 000,- Kč
4 sady stavebnic typu Merkur pro rozvoj konstruování v ceně 16 000,- Kč
4 mobilní dotyková zařízení typu tablet s odnímatelnou klávesnicí v ceně 40 000,- Kč
4 badatelské batůžky v ceně 12 400,- Kč
1 sadu pomůcek pro badatelskou výuku v ceně 12 500,- Kč.

Projekt realizovali pan učitel Mgr. Martin Krejčí a paní učitelka Mgr. Eva Pallová, kteří v měsíčních
intervalech připravovali pro kolegy z naší školy i z jiných škol praktické semináře zaměřené na
badatelskou výuku, kterou by proškolení vyučující mohli dále realizovat se svými žáky.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 navštívila školu Česká školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti
bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, dále hodnocení naplňování
školních
vzdělávacích
programů
pro
základní
a
zájmové
vzdělávání
a posouzení jejich souladu s právními předpisy.
Jako silné stránky školy byly konstatovány

- uplatňování aktivizujících činnostních fotrem ve výuce na prvním i druhém stupni, které
podporují efektivitu vzdělávání
- účast žáků v mnoha soutěžích a olympiádách s dobrými výsledky
Jako slabé stránky školy byly konstatovány

- menší nabídka prohlubujících aktivit nadanějším a rychleji pracujícím žákům,
- méně častá diferenciace učiva v hodinách

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
V tomto školním roce škola nenabízela další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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Spolupráce s odborovou organizací a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracovala s odborovou organizací, jejíž předsedkyní je Mgr. Simona Žvátorová.
Projednávalo se znění kolektivní smlouvy, čerpání dovolené pracovníků školy, rozpis finančních
prostředků školy a jeho změny. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se zřizovatelem je
velmi dobrá, o činnosti školy je zřizovatel informován prostřednictvím komise pro výchovu
a vzdělávání, do níž dochází Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, pomocí této poradny
a jejích programů řešila nepříznivou situaci ve třídních kolektivech. Škola spolupracuje s Policií ČR při
řešení problematiky kyberšikana, k níž došlo v mimoškolní době, s městskou policií při řešení
dopravní výchovy a při pořádání besed pro žáky školy. Dalším orgánem, s nímž škola spolupracuje při
řešení výchovných problémů, je sociální odbor Městského úřadu Moravská Třebová. V tomto roce se
tato setkání stala častějšími. Důvodem bylo přeřazení problémových žáků z jiné školy na naši školu.
V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s organizací Společně k bezpečí, která zahrnula naši
školu do svého projektu podporovaného ze zdrojů MŠMT. Spolupráce měla dvě části – pobytovou
a práci se třídou ve školním prostředí. Etopedky z této organizace pracovaly se třídami, v nichž se
vyskytovalo nevhodné chování.
Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2019 bude přiložena v lednu 2020 a bude vycházet
z účetní závěrky roku 2019.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 2. 10. 2019, školskou radou dne 15. 10. 2019.
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