VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019/2020

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

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 Moravcová, od 1. 9. 2019 Mgr. Michaela Cichá
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

Vzdělávací programy školy (přehled oborů
vzdělávání)
Škola ve školním roce 2019/2020 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme
moudřejší než včera – 10. verze, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Statistika žáků podle místa bydliště
M.
Staré
Boršov
Útěchov Linhartice Dětřichov Borušov ostatní celkem
Třebová
Město
130
15
5
12
15
6
6
20
209*
*stav k 30. 6. 2020

Zápis žáků do první třídy
Žáci zapsaní do 1.
ročníku včetně
odkladu
30

Počet žádostí o
odklad – nástup do
školy 2020/2021
3

Počet žáků, kteří
nastoupí po odkladu

Nastoupí do 1. třídy
k 1. 9. 2020

2

27

Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy
poř. č.

jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skácelíková Jaroslava
Hošková Zdeňka
Dopitová Renata
Dosedělová Lucie
Šařecová Eva
Chaloupková Eva
Štolová Jitka
Krejčí Martin
Weinlichová Věra
Cichá Michaela
Purketová Alena

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Žvátorová Simona
Machačová Vladimíra
Novák Vlastimil
Pallová Eva
Nadbalová Marta
Peřinová Zuzana
Krušinová Eva
Zmeškalová Hana
Kyanková Andrea
Zástěrová Hana
Moravec Karel

23. Biličová Věra
24. Punčochářová Jaroslava

zařazení

vzdělání

ředitelka, vých. a kar. poradce
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
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. 6.–9.
uč. 1.–5.
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
účetní
správce sítě
technický pracovník
uklízečka
uklízečka

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ – RD
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ – RD
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
vyučena
základní vzdělání

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum

Název akce

Jméno učitele

8. 10. 2019

Hravě k finanční gramotnosti

M. Krejčí

8. 10. 2019

Seminář Agentury pro sociální začleňování

J. Skácelíková

9. 10. 2019

Prezentace metodických kufrů – MAS

9. 10. 2019

Pracovní skupina čtenářské gramotnosti - MAS

Přihlášení
vyučující
J. Skácelíková

10. 10. 2019

Setkání výchovných poradců s kurátory pro mládež

J. Skácelíková

11.-13. 10.
2019
16. 10. 2019

Tělocvik a volný čas nás baví – seminář pro učitele
tělesné výchovy
Matematika je zábava

14. 10. 2019

Komise pro výchovu a vzdělávání

V. Machačová
R. Dopitová
Přihlášení
vyučující
J. Skácelíková

5. 11. 2019

Sdílení dobré praxe – ZŠ Horka nad Moravou

7. 11. 2019

Projektová metoda v ZŠ – seminář MAS

J. Skácelíková,
M. Krejčí
M. Cichá

8. 11. 2019

Regionální konference pro ředitele základních škol

J. Skácelíková

20. 11. 2019

Sportuje ve škole – seminář

V. Machačová

21. 11. 2019

Agentura pro sociální začleňování – pracovní skupina
vzdělávání
Začínáme s Geo Gebra

J. Skácelíková

Portugalsko – zahraniční stáž – Agentura pro sociální
začleňování
Sociální a emocionální vývoj dítěte

J. Skácelíková

J. Skácelíková

10. 12. 2019

Agentura pro sociální začleňování – pracovní skupina
vzdělávání
Škola v pohybu – seminář pro učitele tělesné výchovy

10. 12. 2019

Jak na hodnocení, aby dávalo smysl? – webinář H-edu

7. 1. 2020

Motivace k učení

14. 1. 2020

Schůzka realizačního týmu MAS

M. Krejčí,
A. Purketová,
S. Žvátorová,
J. Skácelíková
J. Skácelíková,
E. Šařecová
J. Skácelíková

14. 1. 2020

Setkání s kurátory

J. Skácelíková

20. 1. 2020

Organizování školních fór – seminář pro ředitele

J. Skácelíková

27. 1. 2020

Představujeme vám druhý krok – seminář MAS

M. Cichá

18. 2. 2020

Lapbook

M. Cichá, M. Krejčí,
L. Dosedělová,

25.11. 2019
2.-6. 12. 2019
9. 12. 2019
9. 12. 2019

M. Krejčí

M. Cichá, M. Krejčí

V. Machačová

J. Skácelíková
27. 3. 2020

Google Classroom, základní kurz – seminář MAS

30. 3. 2020

Google Classroom, tipy a triky – seminář MAS

2. 4. 2020

Kvizy, testy a online výuka s použitím aplikací – seminář
MAS
Google Classroom otázky a odpovědi – seminář MAS

23. 4. 2020
6. 4. 2020
9. 4. 2020
17. 4. 2020
4.-7. 5. 2020
17. 5. 2020
5týdenní kurz

Kvízy, testy a online výuka s použitím aplikací - seminář
MAS
Dětská jóga a její využití ve vzdělávacím procesu –
seminář portálu V lavici s.r.o.
Virtuální konference „Výuka na dálku“ – seminář portálu
Ve škole.cz
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník –
seminář nakladatelství Nová škola
Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků seminář NPI
Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy – kurz
Hmat

A. Purketová,
K. Moravec
A. Purketová,
M. Krejčí
A. Purketová,
S. Žvátorová
A. Purketová,
M. Krejčí
E. Pallová
J. Štolová
J. Štolová
J. Štolová
M. Krejčí
Z. Hošková

Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů
studijního volna na své další vzdělávání.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

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

0

Počet žáků klasifikovaných nedostatečnou
Třída
I. A

Počet žáků třídy
stav k 30. 6. 2020
15

I. pololetí

II. pololetí
0

0

I.B

14

0

0

II.

23

0

0

III.

25

0

0

IV.

21

1

0

V.

23

0

0

VI.

27

1

0

VII.

19

1

0

VIII.

21

0

0

IX.

20

0

0

Opravné a jiné zkoušky

Počet žáků

Anglický jazyk
0

Český jazyk
0

Matematika
0

Tělesná výchova
0

Nabídka volitelných a nepovinných
předmětů
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

Seminář z fyziky

Náboženství*

Sportovní hry
Domácnost
Seminář a praktika z přír. předmětů
*pro malý počet přihlášených žáků nebylo školou realizováno vyučování náboženství

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

Tvořivé dílny ZUŠ
Mezi pražci mladějovské úzkokolejky –
projekt

R. Dopitová

11. 9. 2019
12.-13. 9.
2019

I.

V. Novák

VIII., IX.

Logická olympiáda – kategorie A

S. Žvátorová,
M. Krejčí,
K. Moravec

3. 10. 2019

III.-V.

Fyzikální a chemické pokusy – putovní
výstava

S. Žvátorová

8. 10. 2019

VI.-IX.

Plavání

V. Machačová,
E. Šařecová,
J. Štolová

8. 10. 2019

III., IV.

Výjezdní práce se třídou

M. Cichá

10.-11. 10.
2019

V.

11. 10. 2019

VI.-IX.

25. 10. 2019

I., II.

4. 11. 2019

V.

7. 11. 2019

II., III., IV.

Logická olympiáda – kategorie B
Logická olympiáda – kategorie A 1,2
Beseda o knihách s městskou knihovnou
Beseda o knihách s městskou knihovnou
Den se záchrannou službou
Práce se třídou – Společně k bezpečí
Keramická dílny, horolezecká stěna –
návštěva DDM
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR –
krajské kolo
Práce se třídou – Společně k bezpečí
Adventní zájezd – Drážďany
Listování

E. Pallová, M. Krejčí,
K. Moravec
Z. Hošková,
M. Krejčí, K. Moravec
M. Cichá
Z. Hošková,
E. Šařecová,
J. Štolová
J. Štolová, E. Pallová,
A . Purketová
M. Cichá

12. 11. 2019

IV., VII.,
VIII.
V.

E. Šařecová

27. 11. 2019

III.

A. Purketová

10. 12. 2019

IX.

M. Cichá
M. Cichá, M. Krejčí,
S. Žvátorová
V. Weinlichová,
E. Pallová,
A. Purketová

13. 12. 2019

V.

20. 12. 2019

VI.-IX.

20. 1. 2020

V., VIII.

8. 11. 2019

20.-26. 1.
2020
5. 2. 2020

IV., VII.,
VIII., IX.
I.-V.

2.-7. 3. 2020

V., VI.

Dopravní výchova – testování

V. Machačová,
M. Krejčí, J. Štolová
Vyučující I. stupně
V. Machačová,
M. Krejčí, M. Cichá
S. Žvátorová

9. 3. 2020

Dopravní výchova – testování

S. Žvátorová

10. 3. 2020

VI., VII.
I.A, I.B,
VIII.

Lyžařský výcvikový kurz
Vitamínový den
Lyžařský výcvikový kurz

Akce pro veřejnost a jiné školy
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

Podzimní bloudění s Mikulášem

Vyučující I. stupně

4. 12. 2019

I.-V.

Meziškolní soutěže
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

OVOV – republikové finále

V. Machačová

5.-6. 9. 2019

V.

Přespolní běh – oblastní kolo

V. Machačová

12. 9. 2019

I. –VII.

Přespolní běh – okresní kolo

V. Machačová

18. 9. 2019

V.–VII.

Přírodovědný klokan

A. Purketová

16. 10. 2019

VIII., IX.

Hledá se mladý chemik

A. Purketová

4. 11. 2019

IX.

Čeps cup – florbalový turnaj

V. Machačová

5. 11. 2019

III.-V.

Bobřík informatiky – kategorie Kadet

S. Žvátorová

6. 11. 2019

VIII., IX.

Bobřík informatiky – kategorie Mini

S. Žvátorová

8. 11. 2019

V.

Florbal – obvodní kolo – dívky

V. Machačová

13. 11. 2019

VI., VII.

Bobřík informatiky – kategorie Kadet

S. Žvátorová

14. 11. 2019

VIII., IX.

Florbal. obvodní kolo – chlapci

V. Machačová

14. 11. 2019

VI., VII.

PC_ák – soutěž v programování, tvorbě www

S. Žvátorová

27. 11. 2019

IX.

Florbal – obvodní kolo – chlapci

V. Machačová

28. 11. 2019

VIII., IX.

ČEPS – florbal – krajské kolo

V. Machačová

14. 1. 2020

III.-V.

Olympiáda z českého jazyka

M. Cichá

23. 1. 2020

VIII., IX.

Švihadlový čtyřboj

Z. Hošková

23. 1. 2020

I.-III.

Pythagoriáda – školní kolo

3. 2. 2020

V.-VIII.

3. 2. 2020

I.-V.

Florbal – obvodní kolo – chlapci

E. Pallová
Vyučující I.
stupně
V. Machačová

6. 2. 2020

III., IV.

Soutěž dětských recitátorů – oblastní kolo
Kalibro – testování matematiky, českého
jazyka
Pangea – matematická soutěž

R. Dopitová
M. Cichá,
S. Žvátorová
S. Žvátorová

18. 2. 2020

I.-IV.

18. 2. 2020

V.

19. 2. 2020

IV.-IX.

Soutěž dětských recitátorů – školní kolo

Kalibro – český jazyk, matematika
Čteme rychle a vnímavě – spolupráce
s městskou knihovnou
Čteme rychle a vnímavě – spolupráce
s městskou knihovnou

E. Pallová,
M. Cichá

21. 2. 2020

VII.

E. Šařecová

4. 3. 2020

III.

Z. Hošková

5. 3. 2020

II.

Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

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 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na
základě vyšetření v PPP se 2 žáci vzdělávali 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. Jaroslava Skácelíková, výchovný poradce

Zpráva školního metodika primární
prevence
Cílovou skupinou MPP byli 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 se měli na začátku školního roku možnost
seznámit se školním řádem, jehož součástí byly informace o zákazu vnášení alkoholu, cigaret,
omamných látek a nebezpečných předmětů do budovy školy. Metodik prevence spolupracoval
při naplňování MPP s občanským sdružením Společně k bezpečí (práce s třídním kolektivem
V. třídy) a třídními učiteli. Na škole fungovala dětská rada školy, která se scházela 1x za 14 dní.
Minimální preventivní program byl naplňován z velké části v rámci výuky, do které byla
začleňována jednotlivá témata a projekty. Žáci se seznámili s problematikou návykových látek alkoholu, nikotinu, drog, dále s problematikou psychosomatických jevů (anorexie, bulimie)
a vztahovými otázkami. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít individuální poradenství.
Mgr. Eva Pallová, metodik prevence sociopatologických jevů

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 pracovnicemi besedu
o volbě povolání v osmé třídě.

Výsledky přijímacích zkoušek:

Typ studia
Počet

SOU Učební
obory
6

SOŠ Studijní
obory
10

Gymnázia 4leté

Gymnázia 8leté

4

1

Název grafu
5%
28%

19%

SOU Učební obory

SOŠ Studijní obory
Gymnázia 4leté
Gymnázia 8leté

48%

Mgr. Jaroslava Skácelíková, kariérový poradce

Metodické sdružení I. stupně
I. stupeň poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti z různých předmětů. Snaží se
vytvářet vhodné podmínky a respektovat individuální zvláštnosti žáků. K tomu slouží moderní
pomůcky, metody a formy práce.
Cílem výuky bylo rozvíjet u žáků čtenářskou a matematickou gramotnost. V českém jazyce žáci
využívali nové učebnice a sešity od nakladatelství TAKTIK. V rámci čtení jsme spolupracovali
s městskou knihovnou a zapojili se do soutěže Čteme na rychlost. V matematice probíhala výuka
podle prof. Hejného. Tato výuková metoda je tvořivá, pestrá a rozvíjí logické myšlení
a představivost. Vhodná je diferenciace úkolů a zařazení skupinové práce.
Žáci mohli letos uplatnit svůj zájem a nadání pouze v některých soutěžích, protože z důvodu
uzavření škol v měsíci březnu byly další akce a soutěže zrušeny.
V oblasti výchovy jsme řešili pouze drobné kázeňské přestupky.
Letos poprvé si žáci i učitelé vyzkoušeli distanční výuku. V příštím školním roce musíme navázat
na odlišné podmínky pro vzdělávání žáků při domácí výuce.
PaedDr. Zdeňka Hošková, vedoucí metodického sdružení I. stupně

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. I sami žáci vytvářejí vlastní prezentace na témata
související s probíraným učivem a prezentují je vyučujícím i spolužákům.
V září jsme oslavili Evropský den jazyků, při němž jsme se dozvěděli mnoho nového o různých
evropských zemích i zajímavosti o jazycích používaných v Evropě.
Vzhledem k uzavření škol jsme pro výuku na dálku využívali aplikaci WocaBee (on-line aplikace
pro výuku slovíček).
Věra Weinlichová, DiS., vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Český jazyk
V předmětu českého jazyka mírně převažuje výuka jazykových jevů (mluvnice, skladba,
tvarosloví, nauka o jazyku, zvuková stránka jazyka…), nicméně se hojně věnujeme literární
a slohové výchově.
Snažíme se, aby vzdělávací proces hojně „prorůstaly“ metody podporující čtenářskou
gramotnost (práce s různými texty, snahy o čtení s porozuměním). Přizpůsobujeme tomu
metody výuky, volbu vhodných pracovních textů, žáci se učí reflektovat vlastní práci. Naší
snahou je vést žáky k samostatnosti, třídění vlastních myšlenek a vědomostí, diskusi.
Soustavně vybavujeme školní knihovnu novými, atraktivními tituly knih, které si žáci mohou
zapůjčit i pro domácí čtení. Ve škole je k dispozici čtenářský koutek, který mohou žáci využívat
k nerušenému čtení či opakování učiva. V některých třídách je zřízena třídní knihovna, z níž si
žáci půjčují knihy na přestávky, během výpůjčních dnů o velkých přestávkách mohou využít
čtecích chvilek přímo v knihovně.
Již tradičně se v lednu tohoto roku vydali dva žáci reprezentovat naši školu do Svitav v okresním
kole Olympiády v českém jazyce, jednalo se o Pavla Kvapila z VIII. třídy a Veroniku Kříbalovou
z IX. třídy.
Velkým úspěchem a něčím, na co se budeme přes prázdniny těšit, je to, že se naše škola stala
součástí projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, zaměřenému na efektivní učení žáků,
čtenářskou gramotnost a kritické myšlení.
Mgr. Michaela Cichá, vyučující českého jazyka

Informační a komunikační technologie
Předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje v 5. až 8. ročníku jednu hodinu týdně
v PC učebně. Žáci od V. třídy mají také možnost používat školní Gmail, využívat Google aplikace
a portály www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz apod., kde mají možnosti procvičování
učiva podle ročníku a vypracování zadaných domácích úkolů.
V rámci distanční výuky v druhém pololetí žáci 5. – 9. ročníku využívali aplikací Google – e-mail,
Učebna (Classroom), Meet. Nejvíce se v tomto období využíval systém Bakalář, zejména při
komunikaci mezi rodiči, žáky a vyučujícím, při zadání domácích úloh a nového učiva. Tento
systém také nabízí různé výukové zdroje, rady a tipy nejen pro vyučující, ale také pro žáky a
rodiče, zejména jak se správně a bezpečně chovat na síti.
Dále bylo možné zdarma využít interaktivitu učebnic FRAUS, výukové programy Silcom,
Khanovu školu a další on-line výukové portály a zdroje, které žákům usnadnily jejich domácí
výuku. V anglickém jazyce žáci využili aplikace WocaBee

SOUTĚŽE
Začátkem listopadu se uskutečnila již tradičně soutěž Bobřík informatiky. Tato soutěž je cílena
na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií, žáci poznávají informatické otázky
a problémy. Tato soutěž žákům ukazuje, že informatika není pouze ovládání počítače.
V kategorii Mini se účastnilo 19 žáků z V. třídy, kteří letošním rokem využili možnost pracovat
v dvoučlenném týmu, 8 jich bylo úspěšných. V kategorii Kadet z 12 žáků patřili 3 žáci mezi
úspěšné řešitele.
27. listopadu 2019 se již tradičně konala soutěž PC_ák na SPŠE a VOŠ Pardubice. Tentokrát se
25. ročník této soutěže zaměřil na aktuální události - téma „Sametová revoluce, 30 let od
revoluce“ a její zpracování do grafického návrhu, prezentace nebo vytvoření plakátu. Žákyně
Lenka Matysová a Šárka Léblová z IX. třídy se účastnily kategorie grafický návrh. Lenka
Matysová se v kategorii Test ICT znalostí se ziskem 24 bodů z celkového počtu 25 umístila na 1.
místě. V této kategorii soutěžilo 115 žáků.
Někteří žáci se začátkem března zapojili do testů z Dopravní výchovy on-line, které jsou
produktem Týmu silniční bezpečnosti BESIP a současně si procvičili téma Dopravní výchova
výukovým programem Didakta.
Mgr. Simona Žvátorová, vyučující ICT

Matematika
Při výuce matematiky využíváme prvků metody profesora Hejného. Snažíme se o aplikování
znalostí a dovedností získaných ve škole v běžném každodenním životě. Našim cílem je
nepředávat žákům hotové poznatky, ale učit je především argumentovat, diskutovat
a vyhodnocovat. Máme k dispozici celou řadu názorných didaktických pomůcek, např. krokovací
pásy, nástěnné obrazy, geodesky, stavebnice Polydron, sady kostek atd. V druhém pololetí jsme
v rámci distanční výuky využívali aplikaci Google Učebnu, Google Meet, výukový portál Umíme
matiku, Matematika.in. Z matematických soutěží proběhla pouze Pangea a školní kolo
Pythagoriády.
PYTHAGORIÁDA - školní kolo:
5. třída
Troják Jan
Ryšánek Jiří
Křivánek Tomáš

7. třída
Vystavěl Benjamin
Charvátová Marie
Hladíková Aneta
Kadidlo Radim
Kalenčuk Daniel

10 b.
9 b.
8 b.

6. třída
Svozil Adam
Bílek David
Bombera Tobias

13 b.
5 b.
5 b.

7 b.
6 b.
4 b.
4 b.
4 b.

8. třída
Křenek Tomáš
Bubeník Matyáš
Kopalová Vendula

12 b.
9 b.
6 b.

PANGEA - výsledky školního kola:

Kevin Svozil
Šárka Pohorská
André Juhás
Nico Juhás
Jan Troják
David Bílek
Adam Svozil
Benjamin Vystavěl
Daniel Kalenčuk
Michaela Janků
Martin Peterka
Zuzana Jáchymová

Třída
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
9.
9.
9.

Body
31
31
31
52
34
39
39
25
22
37
37
35

Umístění v Pardubickém kraji
37
37
37
28
81
81
81
46
68
27
27
38

Mgr. Martin Krejčí, Mgr. Eva Pallová, Mgr. Simona Žvátorová, vyučující matematiky

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
42 183
žáků
a studentů. Během 40 minut je čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky,
chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Na naší škole šlo
o 10 řešitelů, přičemž 7 z nich překročilo celorepublikový průměrný
bodový zisk. Třemi nejúspěšnějšími řešiteli se stali Adam Němec a Míša
Janků z 9. ročníku a Vendula Kopalová z ročníku 8.
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
18 699 žáků ze 710 škol. Generálními partnery soutěže jsou Fakulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice, Paramo, a.s. a Synthesia, a.s.
Stejně jako v předchozích létech se v prosinci uskutečnilo 2. kolo, tedy krajské
kolo této soutěže. Naši školu reprezentoval žák IX. třídy Martin Peterka a mezi
441 žáky ze 193 škol se vůbec neztratil. Pro postup do finále mu chyběl jenom
jediný bod. Obhájil krásné 38. místo.

RNDr. Alena Purketová, vyučující přírodopisu a chemie
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Výtvarná výchova
V hodinách výtvarné výchovy žáci prostřednictvím plošné
i prostorové tvorby různými technikami rozvíjejí svou smyslovou
citlivost,
poznávají
význam
vizuálního
umění
a seznamují se s dílem historických i současných umělců. Výsledky
žákovské tvorby jsou v hojné míře prezentovány na chodbách školy.
V hodinách výtvarné výchovy žáci také reagují na aktuální události,
na podzim roku 2019 si připomněli 30. výročí Sametové revoluce
ušitím
sedmimetrových
vlajek
České
republiky
a Evropské unie.

Mgr. Vlastimil Novák, vyučující výtvarné výchovy
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Tělesná výchova
Žáci se zúčastnili většiny obvodních kol sportovních soutěží, v nichž se umístili ve většině případů na
předních místech, z nichž často postoupili do okresních, případně krajských kol. Dva žáci se zúčastnili
republikového finále OVOV. Na vynikajícím 1. místě se umístil Jindřich Vyroubal, Adam Svozil skončil
na krásném 6. místě.

Sportovní úspěchy žáků
Přespolní běh, obvodní kolo

Přespolní běh, obvodní kolo

Natálie Musilová
Lucie Ležáková
Barbora Ležáková
Adam Svozil
Radim Kadidlo
Družstvo dívek III. kat
Natálie Musilová
Lucie Ležáková
Barbora Ležáková
Alžběta Nováčková

1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo
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Aneta Hladíková
Adéla Němcová

Florbal Čeps cup, okresní kolo
chlapci II. kategorie

Florbal Čeps cup, krajské kolo
chlapci II. kategorie

Florbal, obvodní kolo dívky
III. kategorie

Florbal, obvodní kolo chlapci
III. kategorie

Florbal, obvodní kolo chlapci
IV. kategorie

Družstvo chlapců III. kat
Adam Svozil
Radim Kadidlo
Jindřich Vyroubal
Tobias Bombera
Tomáš Drtílek
Adam Holub
Radim Sekáč
Jakub Muselík
Jan Troják
Jindřich Vyroubal
Mikuláš Moravec
Štěpán Nováček
Šimon Lustyk
Lukáš Langmajer
Adam Ptáček
Adam Holub
Radim Sekáč
Jakub Muselík
Jan Troják
Jindřich Vyroubal
Mikuláš Moravec
Štěpán Nováček
Šimon Lustyk
Langmajer Lukáš
Adam Ptáček
Veronika Finsterlová
Barbora Chládková
Kristýna Kalenčuková
Eliška Královičová
Natálie Musilová
Alžběta Nováčková
Eliška Pokorná
Karolína Tomusková
Aneta Hladíková
Vendula Otevřelová
Jana Stonová
Radim Kadidlo
David Bílek
Tobias Bombera
Jan Burianek
Tomáš Drtílek
Jan Rejchrt
Adam Svozil
Adam Holub
Jakub Muselík
Lukáš Crhák
Adam Dědič
Jiří Kryštof
Milan Pavlů
Martin Peterka

1. místo

1. místo

3. místo

3. místo

3. místo

2. místo
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OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), postup na
republikové finále v září 2020

Jaromír Prosecký
Antonín Tichý
Josef Starý
Adam Svozil (2008)
Jindřich Vyroubal (2008)
Mgr. Vladimíra Machačová, vyučující tělesné výchovy
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Školní knihovna
Školní knihovna je určena pro všechny žáky naší školy. Pravidelně ji navštěvují žáci 1. i 2. stupně.
Knihovna je otevřena každé pondělí pro žáky I. – IV. třídy od 9:40 – 10:00 hodin a každé úterý pro žáky
V. – IX. třídy.
Její fond obsahuje beletrii i naučnou literaturu v celkovém množství 2 250 knižních titulů. Čtenáři si
vybírají knihy podle svého zájmu a svých čtenářských dovedností. Nabídka pro všechny je opravdu
široká. K dispozici mají děti pohádky, pověsti, knihy o přírodě a chovatelství, encyklopedie, detektivní
příběhy, fantasy a sci–fi literaturu. Na své si přijdou i romanticky založené dívky, milovníci záhad
a napětí i fanoušci komiksů. V naučné literatuře se děti učí vyhledávat informace pro zpracování
projektů a referátů do vyučování. Její příjemné prostředí s posezením a prostorem pro relaxaci mohou
využívat učitelé s dětmi k realizaci čtenářských dílen. Tuto nabídku letos využili také prvňáčci
k slavnostnímu předávání slabikáře. Seznámili se tak poprvé s prostorem a nabídkou knihovny. Při
této příležitosti byli seznámeni s jejím řádem, který je ve formě komiksu vystaven na viditelném místě.
V letošním školním roce byla knihovna převedena do elektronického systému Bakalář.

Mgr. Renata Dopitová, učitelka I. stupně
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Školní družina
Ve školním roce 2019/2020 byly na škole tři oddělení školní družiny.




oddělení – děti I. tříd
oddělení – děti II. třídy
oddělení – děti III. a IV. třídy

Vychovatelky kvalifikací odpovídaly požadavkům daným pro práci ve školní družině.
Činnost školní družiny měla dvě fáze:



ranní družina od 6:00 do 7:30 h
odpolední družina od 11:40 do 16:00 h.

Aktivity v odpolední družině se odvíjely z obsahu ŠVP školní družiny a byly konkretizovány v ročním
plánu a v týdenních plánech každého oddělení.
Náplní práce ve školní družině je smysluplné využití času po vyučování až do odchodu domů, pomoc
při vypracovávání úkolů, podpora tvořivosti, společenských norem v chování dětí, samostatnosti,
vzniku přátelských vztahů, tolerance, empatie, vztahu k přírodě, svébytnosti ke škole, městu, vlasti.
Důraz byl kladen na spolupráci s rodinou. Konzultace, besídky, telefonáty a emailová komunikace
přispívaly k tomu, že spolupráce s rodinami dětí byla na velice dobré úrovni.
Kladem činnosti družiny je to, že děti se navzájem znají ze školky, z kroužků mimo školu a prostředí
školy navozuje rodinnou atmosféru, kde se děti cítí bezpečně. To je deviza naší práce.
Děti se zapojovaly do výzdoby prostor družiny, chodeb školy svými výtvarnými pracemi, tvořily
z přírodnin, krmily ptáky v zimě, sely semínka rostlin, zajímaly se o historii města, podporovali jsme
prvky vlastenectví a loajality.
Oblíbené byly čtenářské chvilky, kde děti dle věku buď poslouchaly četbu, nebo i sami četly.
Rezervy vidíme v možnostech delšího pobytu venku v pěkném okolí školy, v přípravě nevšedních akcí
pro děti i pro jejich rodiče (burzy, setkání u čaje, noc ve škole, společné akce v přírodě).
Doplnění stolními a deskovými hrami, multimediálními technologiemi, pomůckami, výtvarným
materiálem, odbornou literaturou pro školní družiny bychom uvítali.
Práci ve školní družině za školní rok 2019/2020 můžeme zhodnotit jako přínosnou s tím, že v novém
školním roce se budeme snažit o zvýšení její oblíbenosti, zajímavosti a náplně.
Eva Krušinová a Hana Zmeškalová, vychovatelky
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve školním roce 2019/2020 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. tříd zdokonalili
již nabyté lyžařské dovednosti. Kromě lyžování se žáci účastnili přednášek, her, soutěží a výletů. Nikdo
se nezranil ani neonemocněl.

Mgr. Vladimíra Machačová, vedoucí lyžařských výcvikových kurzů
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Projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Ve dnech 11. až 13. září 2019 se uskutečnil již třináctý ročník výchovně vzdělávacího projektu MEZI
PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY. Hlavním smyslem projektu je podporovat v žácích zájem
o kulturní a přírodní krásy moravskotřebovského regionu a prostřednictvím tohoto zájmu rozvíjet
jejich kladný vztah k rodnému kraji.
Projekt opět proběhl v těsné spolupráci s Průmyslovým
muzeem Mladějov, v jeho areálu se zrealizovala většina
aktivit, žáci byli v muzeu ubytováni, tamtéž se také
stravovali.
Program projektu byl zaměřen hlavně na různé tvořivé
aktivity. Žáci tvořili kupříkladu umělecké fotografie
zachycováním svých stínů i sebe samých na různých
mladějovských pozadích, z dřevěných koleček nařezaných
z mladějovských stromů tvořili abstraktní obrazy.
Nejnáročnější aktivitou v projektu, vyplňující většinu jeho
času, bylo natáčení filmu, které bylo výpravou i rozsahem
o něco náročnější než filmy v předešlých ročnících. Jako
vždy i letos se žákovský film věnoval historii regionu, a to
jednomu z mnoha zdejších jílovcových dolů. Nechyběla ani poznávací pěší túra po pozoruhodných
místech Hřebečského hřbetu.
Vyvrcholením 13. ročníku projektu se stala výstava výtvarných děl vytvořených v jeho průběhu
spojená s premiérou žáky natočeného filmu, která se uskutečnila 25. října 2019 v Průmyslovém muzeu
Mladějov.
Třináctého ročníku projektu se zúčastnilo 17 žáků z VIII. a IX. třídy (12 dívek a 5 chlapců). S ohledem
na náročnost projektu byla účast žáků dobrovolná. Protože se mladějovskému muzeu podařilo
prostřednictvím předsedy finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje Jana Foldyny na
projekt získat dotaci od Pardubického kraje, měli žáci celý projekt zdarma.
Program projektu připravil Mgr. Vlastimil Novák, na jeho realizaci se podílely Mgr. Michaela Cichá
a manažerka muzea Eva Kopřivová.
Mgr. Vlastimil Novák, vyučující dějepisu
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Adventní zájezd
Poslední pátek před Vánocemi vyjel v brzkých ranních hodinách autobus plný žáků s několikačlenným
pedagogickým dohledem směrem Drážďany. Celou naši skupinu prováděla po krásách tohoto
velkolepého, starobylého města na Labi paní průvodkyně a s náležitým komentářem nás seznámila s
historickými památkami, souvislostmi a zdejšími tradicemi.
Naší pozornosti neunikly dvě rozsáhlé a nesmírně zajímavé expozice Muzea hygieny, Pět smyslů
a Člověk jako dobrodružství. Obě expozice jsou velmi interaktivní a multisenzorické, doporučujeme je
navštívit.
Nejvíce si však žáci užili krásné vánoční trhy v centru města, navštívili obchodní centra a nasávali
vánoční náladu a vůně z vánočně vyzdobených stánků.
Cestu domů nám prodloužilo dopravní dobrodružství, protože jsme před Prahou z technických důvodů
přesedali do náhradního autobusu.

Mgr. Michaela Cichá, Mgr. Martin Krejčí
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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 120 kg baterií
(odvezeno do speciální třídicí linky v Kladně),
ii. Sběr papíru a hliníku – 7 170 kg papíru a kartonu, hliníku 120 kg a 20 kg
železa (odvezeno do Remat Letovice, s. r. o.)
b) Znalostní – Přírodovědný klokan, Hledáme nejlepšího mladého chemika, další neproběhly
c) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou vyhlášené DDM ve městě
Výstavka a sborník: Mladějovská úzkokolejka – MARMELÁDY – výběr žáků 2. stupně (Průmyslové
muzeum Mladějov)

Projekty externí:
a) DDM M. T.: – I. stupeň (Keramická dílna a horolezecká stěna…); b) Recyklohraní – baterie – všichni;
c) Na pohodu – V. třída; d) Jsem laskavec – některé třídy; e) Putovní výstava (fyzikální
a chemické pokusy od 6. třídy); g) Školní mléko (podpora českého zemědělství) – všichni; h) Ovoce do
škol (podpora českého zemědělství) – všichni; ch) Vitamínový den – I. stupeň; i) Zdravohrátky
(vybrané žákyně 9. třídy)

Projekty interní:
a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – výběr žáků II. stupně (podpora regionu,
marmelády); b) Družinové strašení a jiné akce družiny k ročním obdobím; c) Podzimní
bludiště s Mikulášem – 9. ročník pro I. stupeň; d) Historické centrum města, adventní trhy
a muzeum hygieny Drážďany (6. – 9. ročník); e) LVK 4. a 5. ročník; f) Tematické vycházky do
okolí – 1. stupeň a ŠD; g) Tematická pozorování v okolí školy – žáci SPPP 6. a 7. ročníku;
h) Třídní výpravy do okolí; ch) 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.

Odvoz použitých baterií proběhl
během roku 2 ×, celkem se
nastřádalo cca 250 kg.
Za nashromážděné body
z RECYKLOHRANÍ jsme si pořídili
5× batoh zn. Loop, 1× sadu na u nás
oblíbený stolní tenis, 5× sadu
pastelek, 5× sadu voskovek, za
zbývající body 2 propisky.

Žáci si během školního roku
nashromáždili 7 310 kg
papíru a 120 kg hliníku.

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 15 úkolů.
Průměrná úspěšnost školy

Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

2014/2015

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

63,6

59,7

62,2

59,3

58,7

69,4

64,9

55,9

59,8

57,08

59,1

62,2

66,0

64,2

Nejlepší výsledek třídy: 84,4. Nejslabší výsledek třídy: 26,7

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

2014/2015

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

65,1

59,7

65,9

62,4

-

67,3

64,9

67,4

63,6

-

62,2

66,5

62,9

-
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Matematika
Průměrná úspěšnost školy
2014/2015

2015/2016

2017/2018

Správné
odpovědi
47,2
55,5
37,6
hochů
Správné
odpovědi
46,2
48,9
36,8
dívek
Správné
odpovědi
52,6
37,3
celkem
Nejlepší výsledek třídy: 87,5. Nejslabší výsledek třídy: 4,2.

2018/2019

2019/2020

46,1

46,00

55,5

27,7

50,2

39,6

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol
2014/2015

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Správné
odpovědi
50,6
55,5
37,0
54,0
hochů
Správné
odpovědi
49,6
48,9
38,2
54,2
dívek
Správné
odpovědi
52,6
37,5
54,0
celkem
Průměrné úspěšnosti zúčastněných škol budou spočítány až v září, mnohé školy zapojené do projektu
nestihly testování z důvodu uzavření školy kvůli koronavirové pandemii.

Anglický jazyk
Testování v anglickém jazyce škola nestihla z důvodu koronavirové pandemie.
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7. třída
Český jazyk
Základem práce v českém jazyce byl krátký příběh a k němu se pojilo 13 úkolů.
Průměrná úspěšnost školy
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Správné
odpovědi
60,0
31,3
63,1
hochů
Správné
odpovědi
58,8
65,1
71,3
dívek
Správné
odpovědi
53,9
66,0
celkem
Nejlepší výsledek třídy: 73,2. Nejslabší výsledek třídy: 40,1.

2017/2018

2018/2019

2019/2020

62,9

60,8

56,3

65,0

58,8

58,8

63,7

59,7

57,8

2018/2019

2019/2020

Průměrná úspěšnost školy
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Správné
odpovědi
64,3
65,2
60,7
60,7
hochů
Správné
odpovědi
66,1
71,0
63,8
64,1
dívek
Správné
68,0
odpovědi
58,9
62,2
62,3
78,0 gym
celkem
Průměrné úspěšnosti zúčastněných škol budou spočítány až v září, mnohé školy zapojené do projektu
nestihly testování z důvodu uzavření školy kvůli koronavirové pandemii.
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Matematika
Průměrná úspěšnost školy
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Správné
odpovědi
84,1
35,2
33,5
hochů
Správné
odpovědi
77,0
44,3
39,4
dívek
Správné
odpovědi
40,8
35,6
celkem
Nejlepší výsledek třídy: 81,5. Nejslabší výsledek třídy: 28,0.

2017/2018

2018/2019

2019/2020

47,7

59,9

63,6

52,7

65,5

68,1

49,7

63,2

66,2

2018/2019

2019/2020

Průměrná úspěšnost školy
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Správné
odpovědi
57,7
35,2
41,7
35,8
31,9
hochů
Správné
odpovědi
57,9
44,3
41,6
32,8
32,8
dívek
Správné
41,4
odpovědi
40,8
34,4
32,4
57,1 gym
celkem
Průměrné úspěšnosti zúčastněných škol budou spočítány až v září, mnohé školy zapojené do projektu
nestihly testování z důvodu uzavření školy kvůli koronavirové pandemii.

Anglický jazyk
Testování v anglickém jazyce škola nestihla z důvodu koronavirové pandemie.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do projektu Bezpečně na silnicích. Z tohoto projektu
získala pracovní listy pro žáky 1. a 2. stupně, metodiku k jednotlivým pracovním listům, možnost
konzultace problémů s metodikem společnosti bezpečně na silnicích. Součástí projektu mělo být
i následné testování vědomostí žáků, respektive zjišťování posunu ve vědomostech po práci
s pracovními listy. Toto ale bylo znemožněno zavřením škol od 12. 3. 2020 z důvodu koronavirové
pandemie.
30. dubna 2020 byla škola informována, že byl schválen její projekt a stala se jednou ze sta škol v ČR,
které byly vybrány pro projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu. Tříletý projekt
zaměřený na čtenářskou gramotnost, pisatelství a kritické čtenářství bude realizován od září 2020.
Vizí tohoto projektu je „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí“. Škola utvoří šestičlenný
tým pedagogů, jehož úkolem bude tuto vizi prosazovat a realizovat. Každoročně získá také finanční
částku na nákup knih a možnost účastnit se tzv. malých grantů.
Paní učitelka Alena Purketová vypracovala projekt „Zahrada, která žije“. Škola by jeho realizací získala
zázemí pro odbornější výuku přírodovědných předmětů. Žadatelem ale mohlo být pouze město
Moravská Třebová, na jehož pozemku měla realizace proběhnout. Město ale projekt nepodalo.
Ve školním roce 2019/2020 byla uzavřena smlouva mezi školou a firmou AV Media, a. s. Jedná se
o projekt „Akademie digitálních kompetencí učitele“. Díky realizaci tohoto projektu dojde k výraznému
posunu v digitálních kompetencích vyučujících. Škola v rámci projektu obdrží technologie za cca
200 000 Kč bez DPH.
Škola opět spolupracovala s organizací Společně k bezpečí, která připravila práci s V. třídou jednak
jako výjezdní pobyt, jednak několik hodin práce se třídou ve školním prostředí.
Ve školním roce 2019/2020 škola obdržela dotaci na projekt „Rekonstrukce odborných učeben
Základní škola Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová“. Ze státního rozpočtu obdrží škola
10 916 608,83 Kč na vybudování odborných učeben fyziky, chemie a ICT. Součástí výzvy 47 je
i vybudování bezbariérovosti školy. Projekt musí být ukončen do 31. 8. 2021.
Projekt, který realizovala škola již v minulých letech s Gymnáziem Globe Brno, byl v tomto školním
roce ukončen.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce školu ve školním roce 2019/2020 nenavštívila.

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, spolupráce s městskou policií byla
vzhledem k jejímu personálnímu stavu omezena na minimum. 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 seznamování s novou vedoucí sloučeného
školského a sociálního odboru, seznamování se způsobem komunikace, kompetencemi a možnostmi
pomoci školám v oblasti práce se sociálně znevýhodněnými žáky. Škola navázala také spolupráci
s vládní agenturou pro sociální začleňování, která nabídla ředitelce školy pětidenní stáž v Portugalsku.
Stáž byla zaměřena na práci s žáky ze sociálně vyloučených lokalit.
V tomto školním roce jsme
pokračovali ve spolupráci s organizací Společně k bezpečí, která opět 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 třídou, v níž se
vyskytovalo nevhodné chování.
Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2020 bude přiložena v lednu 2021 a bude vycházet
z účetní závěrky roku 2020.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 27. 9. 2020, školskou radou dne 14. 9. 2020
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