VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020/2021

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. Nové volby se konaly ve dnech
7. 6. 2021 a 8. 6. 2021.

Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci žáků:





Marie Kadidlová
Šárka Pohorská
Ing. Jan Rejchrt
Jakub Motl, od 11. 7. 2021

Dne 5. 12. 2017 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Nové volby se konaly
dne 30. 6. 2021.

Byli zvoleni tito učitelé:





Mgr. Vladimíra Machačová
Mgr. Alice Moravcová, od 1. 9. 2019 Mgr. Michaela Cichá
Mgr. Simona Žvátorová
Věra Weinlichová, DiS, od 30. 6. 2021

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 2020/2021 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme
moudřejší než včera – 10. verze, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Statistika žáků podle místa bydliště
M.
Gruna
Třebová
154
8
*stav k 30. 6. 2021

Staré
Město
5

Útěchov

Linhartice

Dětřichov

Borušov

ostatní

celkem

13

16

4

5

10

215*

Zápis žáků do první třídy
Žáci zapsaní do 1.
ročníku včetně
odkladu
32

Počet žádostí o
odklad – nástup do
školy 2021/2022
9

Počet žáků, kteří
nastoupí po odkladu
2

Nastoupí do 1. třídy
k 1. 9. 2021
23
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Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy
poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

jméno
Skácelíková Jaroslava
Krejčí Martin
Cichá Michaela
Dopitová Renata
Dosedělová Lucie

6. Horská Dana
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hošková Zdeňka
Kopecká Ivana
Machačová Vladimíra
Novák Vlastimil
Pallová Eva
Purketová Alena

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

Šařecová Eva
Štolová Jitka
Weinlichová Věra
Zezula Vladislav
Krušinová Eva
Zmeškalová Hana
Zástěrová Hana
Moravec Karel

21. Biličová Věra
22. Punčochářová Jaroslava
23. Kašparová Miroslava

zařazení

vzdělání

ředitelka, vých. a kar. poradce
uč. 6.–9., zástupce ředitelky
uč. 6.–9.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

uč. 6.–9.

VŠ

uč. 1.–5.
uč. 6.–9., výchovný poradce
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
EVVO koordinátor
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
účetní
správce sítě
technický pracovník
uklízečka
uklízečka
uklízečka

VŠ
VŠ, RD (únor 2021)
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
vyučena
základní vzdělání
vyučena
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum

Název akce

Jméno učitele

9. 2. 2021

Netradiční online aktivity k aktivizaci v hodině

Vladislav Zezula

3. 11. 2020
19. 3. 2021
19. 3. 2021

Don´t be scared of teaching online
Zločin ve škole II.
Zločin ve škole II.

dle nabídky

videosemináře k způsobům distanční výuky

duben - červen

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnost učitele

13. 12. 2020

Nesmrtelný odkaz starého Egypta a moderní trendy nejen
ve výuce dějepisu
Prevence kriminality, prekriminality a sociálně
patologických jevů
Jak na třídnickou hodinu - práce se třídou

Věra
Weinlichová
Jaroslava
Skácelíková
Jaroslava
Skácelíková
Jaroslava
Skácelíková
Vlastimil Novák

29. 1. 2021
2.-3. 3. 2021

Vlastimil Novák
Vlastimil Novák

18. 3.; 30. 3.;
13. 4.; 27. 4.;
24. 5.; 7. 6. 2021
19. 3. 2021

Akademie digitálních kompetencí učitele - semináře AV
Media

Vlastimil Novák

Jak učit právní vědomí

Vlastimil Novák

3. 2. 2021

Eva Šařecová

17. 2. 2021

Matematická gramotnost - sdílení dobré praxe pro 1.
stupeň (Mgr. R. Jelínková)
Čtenářská gramotnost - sdílení dobré praxe (Mgr. P. Hodál)

29. 1. 2021

Zločin ve škole

Eva Šařecová

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Eva Šařecová

11. 11. 2020

Matematická gramotnost - sdílení dobré praxe pro 1.
stupeň (Mgr. R. Jelínková)
Matematická gramotnost - sdílení dobré praxe pro 1.
stupeň (Mgr. R. Jelínková)
Zločin ve škole II.

Zdeňka Hošková

MAP - Google Classroom

Jitka Štolová
Jitka Štolová

18. 3. 2021

Matematická gramotnost: Učíme distančně - sdílení dobré
praxe pro 1. st.
Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta
k hlubšímu porozumění
Pomoc s přípravami na výuky pro začínající učitele

duben - červen

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnost učitele

Jitka Štolová

11.-12. 2. 2021

Setkání ředitelů škol online - MAP

Martin Krejčí

12. 1. 2021

Jak na smysluplné hodnocení - MAP

Martin Krejčí

20. 10. 2020

Formativní hodnocení aneb zvládneme to na jedničku – pro
2. stupeň ZŠ - MAP
Služby Google – základ online výuky a spolupráce - MAP

Martin Krejčí

3. 2. 2021
19. 3. 2021
19. 9., 22. 9.,
29. 9., 6. 10. 2020
11. 11. 2020
7. 12. 2020

5. 10. 2020

Eva Šařecová

Zdeňka Hošková
Zdeňka Hošková

Jitka Štolová
Jitka Štolová

Martin Krejčí
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29. 1. 2021

Zločin ve škole I.

Martin Krejčí

16.-17. 10.,
3. 11. 2020, 4.-5. 2.,
23. 2.,
8.-9. 4. 2021
14. 4.,
16. 4. 2021
25. 5.,
18. 5. 2021
27. 3. 2021

Pomáháme školám k úspěchu (Komunita vzájemného
učení, Rozvoj profesních dovedností)

Martin Krejčí

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - EDUPRAXE
Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení, Jak
vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku - WocaBee
Cambridge Day - ILC

Dana Horská

20. 10. 2020

Jak zajímavě učit online

Alena Purketová

29. 1. 2021

Alena Purketová

9. 2. 2021

Prevence kriminality, prekriminality a sociálně
patologických jevů
Netradiční online aktivity k aktivizaci v hodině

24. 2. 2021

Jak motivovat žáky a rodiče při distančním vzdělávání

Alena Purketová

16. 3. 2021

DigiDay EDU 4

Alena Purketová

19. 3. 2021

Jak učit právní vědomí

Alena Purketová

12. 5. 2021

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové
NPI
Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie
až k Nobelově ceně NPI
Pomáháme školám k úspěchu

Alena Purketová

Netradiční online aktivity k aktivizaci v hodině

Eva Pallová

24. 2. 2021

Jak motivovat žáky a rodiče při distančním vzdělávání

Eva Pallová

20. 10. 2020

Jak zajímavě učit online

Eva Pallová

29. 1. 2021

Zločin ve škole

Eva Pallová

12. 1. 2021

Jak na smysluplné hodnocení - MAP

Eva Pallová

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Eva Pallová

5. 10. 2020

Služby Google – základ online výuky a spolupráce - MAP

Eva Pallová

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Michaela Cichá

16.-17. 10.,
3. 11. 2020, 4.-5. 2.,
23. 2.,
8.-9. 4. 2021
12. 1. 2021

Pomáháme školám k úspěchu (Komunita vzájemného
učení, Rozvoj profesních dovedností)

Michaela Cichá

Jak na smysluplné hodnocení - MAP

Michaela Cichá

duben - červen

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnost učitele

Renata Dopitová

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Michael Cichá

duben - červen 2021

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnosti učitele

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Vladimíra
Machačová
Renata Dopitová

19. 9., 22. 9.,
29. 9., 6. 10. 2020
19. 9., 22. 9.,
29. 9., 6. 10. 2020
duben - červen

MAP - Google Classroom

Renata Dopitová

MAP - Google Classroom

Zdeňka Hošková

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnost učitele

Zdeňka Hošková

27. 5. 2021
3. 11. 2020, 23. 2.
2021, 21. 6. 2021
9. 2. 2021

Dana Horská
Dana Horská

Alena Purketová

Alena Purketová
Eva Pallová
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19. 9., 22. 9.,
29. 9., 6. 10. 2020
duben - červen

MAP - Google Classroom

Eva Šařecová

semináře AV Media - projekt Digitální gramotnost učitele

Eva Šařecová

září - říjen

MAP - Google Classroom

16.-17. 10.,
3. 11. 2020, 4.-5. 2.,
23. 2.,
8.-9. 4. 2021
19.1. 2021

Pomáháme školám k úspěchu (Komunita vzájemného
učení, Rozvoj profesních dovedností)

Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová

31. 3. 2021

Zábavné vyučování na 1. stupni - Rozvíjíme čtenářskou a
matematickou gramotnost - Škola hrou
Abeceda prvňáka - Učíme se číst - Active Brain

6. 4. 2021

Záznamy z žákovské četby - SYPO

12. 4. 2021

Současná poezie pro děti ve věku 1. st. ZŠ - SYPO

19. 4. 2021

Současná literatura pro děti ve věku 1. st. ZŠ - SYPO

24.-30. 5. 2021

Vysvědčení levou zadní - Učíme společně

17. 2. 2021

Dílna čtení - Životní vzdělávání

11. 3. 2021

Dílna čtení II. - Životní vzdělávání

22.2.-21. 3. 2021

Formativní hodnocení - Učíme společně

29. 1. 2021

Zločin ve škole I.

19. 3. 2021

Zločin ve škole II.

Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová
Lucie
Dosedělová

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

150

Počet žáků klasifikovaných nedostatečnou
Počet žáků třídy
stav k 30. 6. 2021

Třída
I.

I. pololetí

24
16
14
22
26
22
22
28
19
22

II. A
II. B
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

II. pololetí
0

0
0
0
0
0
2
1
0
5
7

1
0
0
0
1
0
2
0
1

Opravné a jiné zkoušky
Anglický
jazyk
Počet
žáků

1

Český
jazyk
1

Matematika Prvouka
2

1

Fyzika

Přírodopis
2

1
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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
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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
Mezi pražci mladějovské úzkokolejky výchovně vzdělávací projekt
Stolístek Linhartice - exkurze
Baterkožrout - projekt
Sběr použitých baterií
Sběr léčivých bylin

Zodpovídal
V. Novák
A. Purketová
A. Purketová +
třídní učitelé
A. Purketová +
třídní učitelé
A. Purketová +
třídní učitelé

Společně k bezpečí - práce se třídou

V. Novák

Společně k bezpečí - práce se třídou

M. Cichá

Termín
9. 9. - 11. 9.
2020
3. 9. 2020
2. 9. - 10. 9.
2020
během roku
během roku
17. 6. - 18. 6.
2021
21. 10., 9. 11.
2020

Třídy
VII., IX.
IX.
I., II. A, II.B, III., IV.,
V., VI., VII., IX.
I.,II. A, II.B, III., IV.,
V., VI., VII., IX.
II. A, II.B, III., V.
VII.
VI.

Akce pro veřejnost a jiné školy
Akce

Zodpovídal
R. Dopitová
J. Štolová

Termín

Třídy

30. 9. 2020

II.A, II.B

Akce

Zodpovídal

Třídy

Pangea

M. Krejčí

Matematický klokan

E. Pallová

Termín
duben,
květen
19. 3. 2021

OVOV, republikové finále

V. Machačová

září

VII. (1 žák)

Pasování na čtenáře

Meziškolní soutěže
V.-IX.
V.-IX.

Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

11

Zpráva výchovného poradce
Naše škola pokračovala v soustavné práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
V tomto školním roce bylo evidováno 15 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. Mnohá vyšetření pozbyla v průběhu školního roku svou
platnost a rodiče již o obnovu vyšetření nepožádali.
Dle daného stupně postižení byla realizována práce formou podpůrných opatření.
Žáci opět obdrželi učební pomůcky v hodnotě 100 Kč z rozpočtu MŠMT.
Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol nebylo možno pracovat s žáky tak, jak bylo doporučeno ve
vyšetřeních pedagogicko-psychologickou poradnou.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Zpráva školního metodika primární prevence
Preventivní aktivity tohoto školního roku nemohly být realizovány v plném rozsahu dle Preventivního
programu školy na školní rok 2020/2021 z důvodu zavedení online výuky na všech typech škol. Jako
rizikové chování týkající se naší školy byly v předchozích letech vyhodnoceny: agrese mezi žáky,
užívání návykových látek (cigarety), sebepoškozování, netolismus. Těmto formám rizikového chování
se věnujeme systematicky a dlouhodobě v rámci specifické prevence. Zdrojem pro získávání podkladů
pro tvorbu programu bylo také zapojení se do systému elektronického výkaznictví preventivních
aktivit. Jako v minulých letech si uvědomujeme, že prvotním krokem prevence je zvyšování dovedností
třídních učitelů v práci se třídou, tudíž nespecifická primární prevence. Z tohoto důvodu jsme i v tomto
školním roce pokračovali ve spolupráci s organizací Společně k bezpečí.
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 pracovnicemi besedu o volbě povolání v osmé třídě.

Výsledky přijímacích zkoušek:

Typ studia
Počet

SOU Učební obory

SOŠ Studijní obory

10

12

Gymnázia 4leté

Gymnázia 8leté

0

4

Typ studia

0%

15%
39%

46%

SOU Učební obory

SOŠ Studijní obory

Gymnázia 4leté

Gymnázia 8leté

Mgr. Jaroslava Skácelíková, kariérový poradce
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V roce 2020/2021 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
Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
osmileté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

58 618

50,0

57,9

17 083

50,0

56,3

13

38,8

50,6

3

16,3

32,0

Matematika
Počet žáků,
kteří konali
zkoušku
Celá ČR

Škola

Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
osmileté
gymnázium
Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
osmileté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

58 712

50,0

43,2

17 089

50,0

48,1

13

46,6

46,6

3

24,5

30,0

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
Metodické sdružení I. stupně bylo v tomto školním roce zaměřeno na dvě oblasti. Bylo to vzdělávání
žáků při distanční výuce a rozvoj čtenářské gramotnosti.
V rámci přípravy na distanční výuku absolvovali učitelé I. stupně školení pro práci v Google Classroom.
Prováděli také mezi sebou zkušební hodiny v Meetu a vzájemně si předávali poznatky a zkušenosti.
Vyučující se zúčastnili různých webinářů za účelem získání nových námětů a praktických rad.

Co se týká zapojení žáků
do distanční výuky, tak
probíhalo bez výrazných
problémů, pouze několik
dětí
řešilo
technický
problém s připojením.
Děti se zapojovaly do
hodin
podle
daného
rozvrhu. Vyučovaly se
především český jazyk,
anglický
jazyk
a
matematika. Po návratu
žáků na prezenční výuku
byly u dětí zohledňovány
různé
podmínky
s
ohledem na distanční
výuku.
V oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti zhlédli vyučující na youtube ukázkové dílny čtení
a poskytli si navzájem různé materiály do výuky. V 1. a 4. ročníku se v rámci projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“ uskutečnila i tandemová výuka. Žáci aktivně využívali třídních knihovniček
k rozvoji čtenářství.
V tomto nelehkém školním roce zvládli žáci i učitelé výuku bez větších problémů. V některých
ročnících dojde k přesunu učiva. Ve všech ročnících je nutné učivo pravidelně opakovat. Pozitivním
přínosem tohoto období je rozvoj počítačové gramotnosti žáků i pedagogů.
Poděkování patří rodičům za pomoc a spolupráci při distanční výuce.
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. I sami žáci vytvářejí vlastní prezentace na témata
související s probíraným učivem a prezentují je vyučujícím i spolužákům.
Vzhledem k uzavření škol jsme pro distanční výuku využívali aplikaci Google učebnu, Google Meet,
výukový portál Umíme anglicky a dále online aplikace Liveworksheets.com a Kahoot.com. Při výuce
německého jazyka byly hodně využívány vlastní materiály učitelky.
Věra Weinlichová, DiS., vedoucí předmětové komise cizích jazyků
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Český jazyk
Výuka českého jazyka se letos nesla v duchu hledání přínosů distančního vzdělávání. Zjistili jsme, že se
žáci dokáží rychle zorientovat v technickém systému a využívat ho pro vlastní posun k úspěchu. Díky
vzdělávání pedagogů v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ jsme nejen pro český jazyk, ale
i v průřezu ostatními předměty
využili nabytých dovedností a
znalostí. Vedli jsme žáky k práci s
informacemi a textem, vyvozování,
hledání důkazů tak, aby dokázali
srovnávat a vyvozovat informace, se
kterými se stýkají v běžném životě.
Ve
vyšších
ročnících
jsme
vyzkoušeli tandemovou výuku,
která u žáků sklidila velký úspěch.
Knihovna školy prošla díky již
jednou zmíněnému projektu velkou
proměnou, paní ředitelka si vzala knihovnu do parády a udělala z ní příjemné místo, jež je plné
knižních novinek, nadčasových knih i klasiky, kam se se mohou v příštím školním roce žáci každou
přestávku uchylovat k četbě, knihy si půjčovat atd.
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. Žáci od 5. 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 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, zadání domácích úloh a nového učiva. Tento systém také nabízí různé výukové zdroje,
rady a tipy nejen pro vyučující, ale také pro děti a rodiče, zejména, jak se správně a bezpečně chovat na
síti.
Dále bylo možné zdarma využít interaktivity učebnic FRAUS, výukové programy Silcom, v anglickém
jazyce žáci využili aplikace WocaBee, Khanovu školu a další on-line výukové portály a zdroje, které
dětem usnadnily jejich domácí výuku.
Ing. Vladislav Zezula, vyučující ICT
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Matematika
Při výuce matematiky se snažíme o aplikování znalostí a dovedností získaných ve škole
i v běžném každodenním životě. Našim cílem je s pomocí pozorování, zkoumání
a vyhodnocování zlepšovat schopnosti argumentovat, diskutovat a vzájemně si naslouchat.
V distanční výuce, které se pravidelně účastnila většina žáků, jsme využívali aplikace Google Učebnu,
výukové portály Umíme matiku a Matematika.in., k online setkáním Google Meet
s rozšířením pro řízenou skupinovou práci.

Používané aplikace a portály mají jednoduché intuitivní ovládání a umožňují snadné odevzdávání
i efektivní a rychlou kontrolu zadaných úkolů elektronickou cestou. Žáci se museli postupně naučit
odpovědně, včas a v požadované kvalitě plnit své povinnosti při distančním vzdělávání (včas
odevzdávat domácí úkoly, reagovat na výzvy, komentáře a upozornění učitele).
Přes řadu omezení se vybraní žáci zúčastnili matematických soutěží Pangea a Matematický klokan.
Nejhodnotnějších výsledků dosáhli v soutěži Pangea. Tomáš Křenek z 9. třídy obsadil
19. místo v kraji, Adam Svozil ze 7. třídy opanoval krásné 7. místo z 263 přihlášených
v Pardubickém kraji.
PANGEA - výsledky školního kola:
Jméno a příjmení

Třída

Umístění celkově

Umístění v kraji

Šárka Pohorská

V.

687/z 5290

47/z 263

Adam Svozil

VII.

209/4 778

7/163

Benjamin Vystavěl

VIII.

659/4 728

41/223

Tomáš Křenek

IX.

361/1 079

19/145

Mgr. Eva Pallová, Ing. Vladislav Zezula, Mgr. Martin Krejčí, vyučující matematiky
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Přírodopis a chemie
Během tohoto atypického školního roku zvládli žáci výuku bez větších obtíží. Pro distanční výuku jsme
užívali aplikace Google Učebna, Google Meet, Padlet aj. Zdokonalili jsme se v užívání počítačové
techniky. Vyučující často využívala vlastní učební materiály, které u žáků podněcovaly rozvoj
čtenářské gramotnosti. Žáci si zdokonalili schopnost plánování své práce v zadaném čase.
Vypracovávali projekty a prováděli jednoduchá pozorování a pokusy. Neúčastnili se sice soutěží, ale
školní „poznávačky“ proběhly.
Učivo bude třeba průběžně opakovat.

RNDr. Alena Purketová, vyučující přírodopisu a chemie
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Výtvarná výchova
Hlavní cíl výtvarné výchovy je rozvoj smyslové citlivosti žáků
prostřednictvím
plošné
i
prostorové
tvorby různými
technikami, poznávání historických i současných umělců
a
významu
vizuálního
umění
pro
člověka.
I přes dlouhé období distanční výuky, kdy výtvarná výchova
probíhala ve značně omezené formě, byly tyto cíle naplňovány
i ve školním roce 2020/2021.
Úspěch byl zaznamenán v mezinárodní výtvarné soutěži Piccoli
Artisti del Natale, kterou pořádá Santuario di Gesù Bambino di
Arenzano. V ní Barbora Ležáková ze sedmé třídy z několika tisíc
účastníků z celého světa postoupila do druhého kola a její dílo
bylo v Arenzanu vystaveno na vánoční výstavě.

Mgr. Vlastimil Novák, vyučující výtvarné výchovy
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Tělesná výchova
Vzhledem k uzavření škol a distanční výuce neproběhly žádné sportovní soutěže. Vše bylo vzhledem
k situaci zrušeno. Jeden žák se zúčastnil republikového finále OVOV na začátku září. Adam Svozil
skončil na krásném 15. místě. Ke cvičení byli žáci motivováni různými sportovními výzvami
a pobídkami.

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.
Fond knihovny obsahuje beletrii i naučnou literaturu v celkovém množství 3 500 knižních titulů. Žáci
si vybírají knihy podle svého zájmu a čtenářských dovedností. K dispozici mají děti pohádky, pověsti,
knihy o přírodě a chovatelství, encyklopedie, detektivní příběhy, fantasy a sci–fi literaturu. Nakupují se
také komixy. Knihy jsou doplňovány i v rámci projektu pomáháme školám k úspěchu. V rámci
partnerství v tomto projektu škola obdržela 15 000 Kč, za něž nakoupila knihy především pro žáky
I. stupně. Do místnosti knihovny byla převedena i učitelská knihovna. Součástí knihovny je i velké
množství deskových her, které byly zakoupeny v rámci projektu Šablony II - klub deskových her. Na
začátku školního roku si vyučující I. stupně a českého jazyka na II. stupni vybírali v knihovně knihy do
svých třídních knihovniček. Vzhledem k častému uzavírání škol na delší dobu byla činnost knihovny
ochromena.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Školní družina
Ve školním roce 2020/2021 byly na škole dvě oddělení školní družiny.



oddělení – děti 1. třídy a 2.B
oddělení – děti 2. A a 3.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. Ty byly konkretizovány
v Ročním plánu a v týdenních plánech každého oddělení.
Náplní práce ve školní družině je smysluplné využití volného času po vyučování až do odchodu domů,
pomoc při vypracovávání úkolů, podpora tvořivosti, společenských norem chování dětí, samostatnosti,
fantazie, pořádkumilovnosti, vzniku přátelských vztahů, tolerance, empatie, individuální přístup
k dětem z různého rodinného prostředí, budování kladného vztahu k přírodě, svébytnosti ke škole,
městu, vlasti.
Důraz byl kladen na spolupráci s rodinou. Konzultace, telefonáty a emailová komunikace přispívaly
k tomu, že spolupráce s rodinami dětí byla na velice dobré úrovni. I s rodiči prvňáčků se komunikace
vedla velice dobře, byli nakloněni vícero možnostem být s námi v kontaktu.
Kladem činnosti družiny bylo to, že děti se navzájem znají ze školky, z kroužků mimo školu a prostředí
školy navozuje soustavně rodinnou atmosféru, kde se děti cítí bezpečně. To je devíza 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, podporovaly jsme
pozitivní vztah k obci, k vlasti, hrdost na ně.
Oblíbené byly čtenářské chvilky, kde děti dle věku buď poslouchaly četbu, nebo i sami četli. Práce
s knihou byla rozšířena na reprodukci obsahu, vyjádření svého názoru na děj, na postavy.
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
odbornou literaturou pro školní družiny.
Práci ve školní družině za školní rok 2020/2021 hodnotíme jako přínosnou, rozvíjející osobnost dětí, s
dobrou spoluprací s rodiči i s vyučujícími.
Eva Krušinová a Hana Zmeškalová, vychovatelky
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Projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Ve dnech 9. až 11. září 2020 se uskutečnil čtrnáctý ročník výchovně vzdělávacího projektu MEZI
PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Projekt si klade za cíl rozvíjet zájem žáků o kulturní a přírodní krásy Moravskotřebovska, prohlubovat
jejich kladný vztah ke svému regionu a prostřednictvím společné tvořivé práce upevňovat vzájemné
přátelské vazby.
Projekt probíhá v areálu Průmyslového muzea Mladějov, kde jsou žáci po tři dny ubytováni v muzejní
správní budově a stravují se v muzejní restauraci. Cíle projektu se naplňují hlavně různými tvořivými
aktivitami. V jeho 14. ročníku žáci vytvářeli monotypy, jejímiž náměty byly muzejní exponáty, ze stébel
lepili asambláže, večer pomocí mobilních telefonů tvořili světelné obrazy.
Nejnáročnější aktivitou v projektu, vyplňující většinu jeho času, bylo natáčení filmu, který se inspiroval
místními pověstmi.
Nedílnou součástí programu mladějovských projektů je i
samotná cesta do Mladějova, která ve 14. ročníku kombinovala
pěší túru s jízdou úzkorozchodným vlakem, aby se dostala do
všech zajímavých míst, které lze najít mezi Hřebčí a Mladějovem.
Čtrnáctého ročníku projektu se zúčastnilo 20 žáků ze 7. a 9. třídy
(14 dívek a 6 chlapců). Protože program projektu je vždy značně
náročný a industriální prostředí mladějovského muzea si žádá
žáky se srdnatou náturou, byla účast na projektu dobrovolná, do
Mladějova se vydali jen žáci, kteří dokázali tři dny intenzivně tvořivě pracovat se svými spolužáky na
společném díle.
Původní plán projektu však byl trochu košatější, počítal s tím, že se
do projektu zapojí dva učitelé a krom pobytové varianty bude mít
projekt ještě zkrácenou, pouze jednodenní expediční část pro žáky,
kteří přespávat v muzeu nechtěli. Ti se měli ve středu večer
s jedním vyučujícím vrátit domů, aby ve čtvrtek mohli ve škole
zpracovávat poznatky získané během cesty, a pak již pokračovat
v běžné výuce. Den před zahájením projektu se však zjistilo, že
s žáky bude moci do Mladějova odjet jen jeden učitel, pročež se musela zkrácená varianta projektu
zrušit. Pobytovou variantu však tato drobná komplikace téměř neovlivnila.
Program projektu připravil Mgr. Vlastimil Novák, na jeho realizaci se krom něj podílela řada
pracovníků muzea v čele s Evou Kopřivovou.
Přestože se 14. ročník projektu pořádal na pozadí zhoršující se epidemiologické situace
a všudypřítomné nejistoty, pohodu žáků, kteří byli v muzeu před chorobu covid-19 dobře schováni, to
nijak neovlivnilo. Dobré náladě nepochybně přispělo i teplé letní počasí, které vydrželo po všechny tři
dny.
Kvůli epidemii se však nemohla uskutečnit výstava výtvarných děl a veřejná premiéra žákovského
filmu původně plánovaná na 5. listopadu 2020.
Mgr. Vlastimil Novák, vyučující dějepisu
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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
Sběr:
a) Recyklohraní – sběr použitých baterií – nasbíráno přes 250 kg baterií (odvezeno do speciální
třídicí linky v Kladně),
b) Sběr léčivých rostlin – přes 37 kg sušené pomerančové kůry, 0,3 kg sušených jitrocelových
listů a přes 2 kg sušené citronové kůry (odvezeno do LEROS, s. r. o. - Slatiňany)

Projekty externí:
a)
b)
c)
d)
e)

STOLÍSTEK Linhartice - IX;
Recyklohraní – baterie;
Na pohodu – VI. a VII. třída;
Školní mléko (podpora českého zemědělství) – všichni;
Ovoce do škol (podpora českého zemědělství) – všichni.

Projekty interní:
a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – zájemci z VII. a IX. třídy (podpora regionu, herbář,
zkameněliny);
b) Družinové strašení a jiné akce družiny k ročním obdobím;
c) Mikuláš – IX. třída;
d) Advent ve městě - III. třída;
e) Tematické vycházky do okolí – 1. stupeň a ŠD;
f) Vycházky za andělskými křídly - Tv;
g) Vycházky do okolí - turistika v Tv;
h) Tematická pozorování v okolí školy – žáci SPPP 6. a 7. ročníku;
i) Třídní výpravy do okolí;
j) Baterkožrout + školní sběr použitých baterií (kromě VIII. třídy) a léčivých rostlin (II. A a II. B,
III. a V. třída).
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Další činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o dění v oblasti EVVO vždy jednou za měsíc;
Zařazení odpovídajících témat EVVO do výuky, viz ŠVP;
Začleňování aktuálních témat EVVO do výuky podle obsahu;
Péče o květinovou výzdobu;
Třídění odpadu ve škole;
Hospodárné využívání vody;
Hospodárné využívání elektrické energie;
Hospodaření s teplem – ventily, větrání;
Používání šetrných čisticích prostředků k ŽP.

RNDr. Alena Purketová, koordinátor EVVO
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Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
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 byl realizován od září 2020. Vizí
tohoto projektu je „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí“. Škola utvořila šestičlenný tým
pedagogů, jehož úkolem je tuto vizi prosazovat a realizovat. Každoročně získala také finanční částku
na nákup knih do žákovské knihovny. V roce 2020 to bylo 5 000 Kč, v roce 2021 10 000 Kč. Pravidla
pro čerpání financí jsou přísně stanovena nadací.
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. Vzhledem ke koronavirové krizi se projekt rozběhl až v dubnu 2021, a to online
formou. Projektu se účastní 50 % pedagogů školy, další mohou přistupovat dle svých časových
možností a svého zájmu.
Škola opět spolupracovala s organizací Společně k bezpečí, která připravila práci s VI. a VII. třídou.
Jednalo se o práci v prostorách třídy, za kovidové pandemie nebyly povoleny výjezdové akce.
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.
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 2021/2022 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. Lucie Dosedělová.
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 2021 bude přiložena v lednu 2022 a bude vycházet
z účetní závěrky roku 2021.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne ……………., školskou radou dne …………………...
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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