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A. ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy:  

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 

 

IČO: 60884835 

 

Ulice, číslo: Masarykova 563 

 

PSČ: 51601 

 

Obec, město: Rychnov nad Kněžnou 

 

Okres: Rychnov nad Kněžnou 

 

Zřizovatel: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

Kontakt:  

 

Telefon: 494 539 810 (ředitel), 494 539 811 (sekretariát + fax), 494 539 812 (statutární 

zástupce) 

 

www stránky: www.zsrychnov.cz 

 

E-mail: reditel@zsrychnoc.cz (ředitel), kancelar@zsrychnov.cz (sekretariát) 

 

B. ÚDAJE O ŘEDITELI 

 

Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Luděk Petr 

 

Datum narození: 20.03.1948 

 

 

 

C. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních 

vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; 

umožňuje též náboženskou výchovu. 

 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

 

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 

prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 

 

http://www.zsrychnov.cz/
mailto:reditel@zsrychnoc.cz
mailto:kancelar@zsrychnov.cz


Vyučování ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu. 

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Výjimečně do 34 žáků s výjimkou zřizovatele. 

 

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve 

skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

 

Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny. 

 

V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a 

základní školní potřeby. 

 

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. 

 

Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady 

vnitřní řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť. 

 

Škola organizuje lyžařské kursy plavecký výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy. 

 

Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 

 

 

Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému 

využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. 

 

Součástí školy je školní družina, která pracuje podle školního vzdělávacího programu ŠD. 

 

Škola pronajímá zájmovým organizacím prostory a vybavení pro jejich činnost. 

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s 

výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a 

kontroluje jejich dodržování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní rok: 2011-2012  

 

1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 

 



Název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 

Adresa školy Masarykova 563, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ 60 884 835 

IZO Základní škola     102 390 819             
Školní družiny      117 600 407 

Identifikátor právnické osoby 600 097 544 

Bankovní spojení 101107210/0300 

  

Telefon/fax 494 539 811/494 539 811 

E-mail kancelar@zsrychnov.cz 

Adresa internetové stránky www.zsrychnov.cz 

  

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Město Rychnov nad Kněžnou 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitel: Mgr. Luděk Petr 
Zástupce statutárního orgánu školy: Mgr. Ivana Vítková 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Květoslava Sedliská 
Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Polívková 
Hospodářka, účetní: Hedvika Buřilová 
Mzdová účetní: Dagmar Šauerová 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Poskytování základního vzdělání 

 
1.2 Součásti školy 

 

součásti školy kapacita 

Základní škola 772 

Školní družina  100 

 
 
 
 
 

Školní rok: 2011/2012 Zpracovatel:  Mgr. Vítková, D.Šauerová 

 

2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 3 3 6.13 

31 - 40 let 4 8 12 24.49 

41 - 50 let 1 14 15 30.60 

51 - 60 let 2 10 12 24.49 

61 a více let 2 5 7 14.29 

celkem 9 40 49 100,0 

%   100,0 x 

 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 2 2 4.08 



vyučen 2 6 8 16.33 

střední odborné 0 1 1 2.05 

úplné střední 0 6 6 12.25 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 7 25 32 65.29 

celkem 9 40 49 100,0 

 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

13 0 13 35,12 

učitel druhého stupně základní 
školy 

17 2 19 51,33 

učitel náboženství 0 0 0 0 

vychovatel 0 3 3 8,12 

pedagog volného času 0 0            0 0 

asistent pedagoga 2 0 2 5,43 

trenér 0 0 0 0 

 32 5 37 100,0 

 
2.4 Aprobovanost výuky 

 
a) 1. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 100 

Cizí jazyk 100 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 100 

Tělesná výchova 100 

Volitelné předměty 100 

Nepovinné předměty  

 
b) 2. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 82 

Cizí jazyk 71 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 73 

Dějepis 100 

Výchova k občanství 100 

Výchova ke zdraví 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 



Praktické činnosti 100 

Tělesná výchova 71 

Volitelné předměty 100 

Nepovinné předměty  

 
2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 

 

jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce 

Jana Beránková Př – Prč Př, Prč, Vz 

Naďa Böhmová Čj – Hv Čj, Hv, Z, 

Naděžda Brandejsová, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Stanislava Brandejsová M – Z M, Z, SM 

Radka Csibriová, Mgr. Vo – Nj-Rj-Čj Nj, Vo 

Helena Čermáková, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Pavel Čtvrtečka, Mgr. Fy – Prč F, Prč, Inf 

Radka Čtvrtečková, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Marie Dernerová, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Ivana Frýzková Čj – Vo Čj,. Vo,  

Václav Hamáček Př – Tv Tv, Z 

Iva Hovorková, Mgr. Aj - Vo Aj 

Jitka Jarolímková, Mgr. M – Z M, Z, SM 

Radek Jehlička, Mgr. Čj – Tv Čj, Tv, SH 

Petr Jelen, Mgr. Př – Tv Př, SPř,. Tv, SH 

Robert Ježek, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Marcela Ježková, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Miroslava Koplíková, Mgr. Fy – Prč Fy, Prč 

Ilona Krejzová, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Radka Müllerová, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Romana Navrátilová, Mgr. Rj - Vv Vv, Tv 

Luděk Petr, Mgr. Fy – Prč Fy, Aj 

Radka Polívková, Mgr. Rj - Hv Hv, Prč, Čj 

Radka Pokorná, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Květa Sedliská, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Šabatová Jana, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Libuše Šrámková, Mgr. M – Ch M, Ch, SM 

Lucie Vařilová - Aj 

Věra Veverková, Mgr. 1.stupeň 1.stupeň 

Ivana Vítková, Mgr. M – Fy M, F  

Tatjana Vrbová, Mgr. 1. stupeň 1. stupeň 

Jan Vokoun, Mgr. D – Ov D 

 
2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 

 
platová třída počet zařazených pracovníků 

1  

2 10 

3  

4  

5  

6  

7 3 

8  

9 3 



10 2 

11  

12 28 

13 3 

 
2.7 Trvání pracovního poměru 

 

doba trvání počet % 

do 5 let 14 28,57 

do 10 let 10 20,41 

do 15 let  6 12,25 

do 20 let 5 10,21 

nad 20 let 14 28,56 

celkem 49 100,0 

 
2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 

nástupy a odchody počet 

nástupy  13 

odchody 6 

 

Komentář ředitele školy 

 
 
 

 
 
 

Školní rok: 20010/11 Zpracovatel: Vítková, Sedliská 

 

3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 

 

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ  Ć.j. ZŠMA/440/10/Pe  

Datum vydání: 30. 08.2010 

Datum platnosti: od 01.09.2010  

 
 

Všechny třídy 

  
3.2 Učební plán školy 

 
3.2.1 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

  

  

  

  

název kroužku počet zařazených žáků 

Kroužek logických her 1 16 



Kroužek logických her 2 16 

Kroužek dopravní výchovy   6 

Kroužek keramiky 1 19 

Kroužek keramiky 2 17 

 
Komentář ředitele školy 

 
 
 

 
 
3.2.2 Učební plán pro 1. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník 
minimální 

časová 

dotace 

disponi-

bilní 

hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.  

jazyk a jazykové komunikace český jazyk a 

literatura 

8+1 8+ 1 7 + 1 6+1 6 + 1      35           + 5 

 anglický jazyk - - 3 3 3        9   

matematika a její aplikace matematika 4 4 + 1 4+1 4 + 1 4+1      20             + 4 

Informační a komunikační 

technologie 

informatika a 

komunikace 

- - - 0 + 1 1        1             + 1 

člověk a jeho svět prvouka 2 2  2 + 1 - -        6             + 1 

 přírodověda - - - 1  1 + 1        6             + 1 

 vlastivěda - - - 2 2  

umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 1        5 

 výtvarná výchova 1 1 1 2 2        7 

člověk a zdraví tělesná výchova 2 2+1 2+1 2 2      10               + 2 

člověk a svět práce pracovní činnosti 1 1 1 1 1         5             

týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 19 + 1 19 + 3 21 + 4 22 + 3 23 + 3    104            + 14 

celkový týdenní počet hod. -  maximum týdně  20 22 25 25 26 118 

 

 
3.2.3 Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň 

Celková týdenní hodinová dotace je RZP ZV stanovena: 

• pro 1. – 2. ročník maximálně 22 hodin 



• pro 3. – 5. ročník maximálně 26 hodin 

1 vyučovací hodina = 45 minut 

1. Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vyučovacích předmětů. Lze ji navýšit 

podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin – pro 1. – 5. ročník celkem o 14 

vyučovacích hodin. 

2. Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro 1. – 5. ročník závazná. 

(Uvedené rozvržení minimálních a disponibilních hodin je provedeno na základě dohody 

zkušených učitelů tvořivých škol.) 

3. Učební plán lze modelovat variabilně podle vzdělávacích potřeb žáků a pedagogických záměrů 

školy, neboť časová dotace uváděná rámcovým vzdělávacím programem je vztahována ke 

vzdělávacím oblastem a je doplněna disponibilní časovou dotací, jejíž využití je plně v kompetenci 

ředitele školy. 

4. V rámci učebního plánu může v 1. – 3. ročníku probíhat výuka jednotlivých předmětů bez pevné 

časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina; jednotlivé řízené činnosti 

mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace 

pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek. 

 

Poznámky k zařazení vzdělávacích oblastí do učebního plánu (určuje RVP ZV) 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 

• vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků. 

Cizí jazyk 

• předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně je zařazen povinně od 3. ročníku. 

Matematika 

• předmět je povinně zařazen do všech ročníků. 

Informační a komunikační technologie 

• učivo v 1. – 3. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů; 

• ve 4. – 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem  

jiných vyučovacích předmětů. 

Člověk a jeho svět 

• realizuje se v 1. – 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. – 5. ročníku 

v předmětech přírodověda a vlastivěda. 

Umění a kultura 

• realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, 

které jsou zařazeny ve všech ročnících. 

Člověk a zdraví 

• tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod 

2 vyučovací hodiny; 

• výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě. 

Člověk a svět práce 

• učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní 

činnosti



3.2.4 Učební plán pro 2. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 6 Ročník 7 Ročník 8 Ročník 9 Celkem Disponibilní 

hodiny 

Váz. Vol. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český  jazyk a literatura 4 4+1 4+1 3+2 19 

 

 4 

Cizí jazyk : Anglický jazyk 3 3 3 3 12   

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4+1 4+1 3+1 4 18  3 

Informační a  

komunikační  

technologie 

Informatika a komunikace  1   1   

Člověk a 

společnost 

Dějepis 2 2 2 2 8  

12 

  

Výchova k občanství 1 1 1 0+1 4  1 

Člověk a příroda Fyzika 1+1 1+1 2 2 8  

 

27 

 

 2 

Chemie   1+1 2 4  1 

Přírodopis 2 1+1 2 1 7  1 

Zeměpis 1+1 2 1+1 2 8  2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4  

10 

  

Výtvarná výchova 2 1 2 1 6   

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1   2  

10 

  

Tělesná výchova 2 2 2 2 8   

Člověk a svět 

práce 

Pracovní činnosti 1 1  1 3    

Povinně volitelné 

předměty 

Seminář z českého jazyka  1  

 

 

1 

1  

 

 

 4 

1  

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

Seminář z matematiky 1 1 1 

Seminář z výtvarné výchovy 1 1 1 

Zájmová tělesná výchova 1 1 1 

Seminář z hudební výchovy 1 1 1 

Informatika 1 1 1 

Seminář z přírodopisu 1 1 1 

Nemecký jazyk  3 3 

Disponi- 

bilní 

časová 

dotace 

Váza- 

ná 

 

 

 1 4 5 10 10  

volná  3 4 4 3 14  14 

Povinná časová dotace v ročníku 28 30 32 32 122 10 14 

Celkově povinná časová dotace 122 
Nepovinné 

předměty 

       

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň 

● Celkově povinná časová dotace je 122 hodin. V této dotaci je obsaženo 24 disponibilních hodin. 

● 1 vyučovací hodina = 45 minut.  



● Český jazyk má tyto složky: gramatika, sloh a literatura, které jsou obsažené v týdenní časové 

dotaci v 6. a 8. ročníku 4 hodiny, v7. a  9. ročníku 5 hodin týdně. 

● Cizí jazyk.  Vyučuje se anglický jazyk 3 hodiny týdně od šestého do devátého ročníku. Třída se 

dělí na skupiny, pokud je ve třídě 25 a více žáků. 

● Další cizí jazyk: Vyučuje se německý jazyk s časovou dotací 3 hodiny v osmém a devátém 

ročníku. Třída se dělí na skupiny, pokud je ve třídě více 25 a více žáků. Od školního roku 2011-2012 

je výuka povinná pro všechny žáky. Do této doby bude předmět nabízen jako volitelný. 

● Matematika se vyučuje v šestém ročníku 5 hodin týdně, v sedmém, osmém a devátém ročníku 4 

hodiny týdně. 

● Informatika a komunikace se vyučuje jen v sedmém ročníku 2 hodiny týdně. Třída se dělí na 

skupiny. Maximální počet žáků ve skupině je 24. 

● Svět práce má složky technické práce, pěstitelské práce, příprava pokrmů a svět práce. Vyučuje se 

v šestém ročníku jednu hodinu, v sedmém ročníku 2 hodiny a v  devátém ročníku jednu hodinu. Třída 

se dělí na skupiny. Maximální počet žáků ve skupině je 24. 

● Tělesná výchova se vyučuje 2 hodiny týdně. Součástí v sedmém ročníku je kurz lyžování. 

● Povinně volitelné předměty: V učebním plánu je široká nabídka předmětů. V 7. ročníku 

si žák vybírá jeden povinně volitelný předmět, v 8. ročníku další cizí jazyk ( 3 hod. týdně) + 1 

volitelný předmět a v 9. ročníku dva povinně volitelné předměty + další cizí jazyk ( 3 hodiny 

týdně). Namísto dalšího cizího jazyka nabízí škola jiné volitelné předměty ve stejné časové 

dotaci.  Celková časová dotace je v sedmém ročníku jedna hodina týdně, v osmém čtyři 

v devátém ročníku pět hodin týdně 

 
 
 
 
 
 

Školní rok: 2011/12 Zpracovatel: Mgr. I. Vítková, Mgr. Sedliská 

 

4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy 

 

třída Číslo učebny počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek Třídní učitel 

1.A 104 24 13 11 Mgr. 
Ježková 

1.B 102 23 11 12 Mgr. 
Šabatová 

1.C 103 23 13 10 Mgr. Vrbová 

2.A 123 27 14 13 Mgr. 
Čermáková 



2.B 101 24 15 9 Mgr. 
Pokorná 

3.A 122 21 10 11 Mgr. 
Čtvrtečková 

3.B 121 19 9 10 Mgr. 
Krejzová 

4.A 135 19 11 8 Mgr. 
Dernerová 

4.B 124 23 10 13 Mgr. 
Müllerová 

5.A 132 22 11 11 Mgr.Brandej
sová N. 

5.B 131 19 11 8 Mgr. 
Veverková 

6.A 26 24 14 10 Mgr. 
Jarolímková 

6.B 25 25 13 12 Mgr. 
Čtvrtečka 

6.C 23 24 13 11 L. Vařilová 

7.A 13 23 13 10 Mgr. Jelen 

7.B 17 31 17 14 Mgr. 
Jehlička 

8.A 14 24 13 11 St. 
Brandejsová 

8.B 15 25 13 12 Mgr. Vokoun 

8.C 24 24 13 11 Mgr. 
Csibriová 

9.A 9 23 12 11 I.Frýzková 

9.B 31 24 9 15 J. 
Beránková 

9.C 30 20 8 12 Mgr. 
Šrámková 

celkem  530 275 255  
 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

3 70 13 

 
4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 

 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 0 0 0 0 23 1 1 0 

 
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

 

typ školy počet přijatých žáků 

čtyřleté gymnázium 19 

víceleté gymnázium 6 

střední odborná škola 47 

střední odborné učiliště 1 

konzervatoř 1 

  
4.5 Žáci – cizinci 



 

kategorie cizinců občané 
EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD 0 0 

počet žáků ve ŠJ 0 2 

počet žáků celkem 0 2 

  

Komentář ředitele školy 

 
 
 

 

 

Školní rok:   2011/12 

 

5. Hodnocení žáků 
 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1.A 23 0 0 

1.B 21 1 0 

1.C 21 1 2 

2.A 22 2 0 

2.B 21 2 1 

3.A 21 0 0 

3.B 16 3 0 

4.A 10 9 0 

4.B 20 2 0 

5.A 17 4 0 

5.B 8 11 0 

5.C 9 10 0 

6.A 24 0 0 

6.B 16 9 0 

6.C 3 21 0 

7.A 15 8 0 

7.B 4 25 2 

8.A 18 6 0 

8.B 7 16 1 

8.C 8 16 0 

9.A 13 10 0 

9.B 2 22 0 

9.C 6 13 1 

celkem 325 191 7 

 
5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 
 

třída chování uspokojivé chování neuspokojivé 

1.A 0 0 

1.B 0 0 

1.C 0 0 

2.A 0 0 



2.B 0 0 

3.A 0 0 

3.B 0 0 

4.A 0 0 

4.B 0 0 

5.A 0 0 

5.B 0 0 

5.C 0 0 

6.A 0 0 

6.B 0 0 

6.C 0 0 

7.A 0 0 

7.B 0 0 

8.A 0 0 

8.B 0 0 

8.C 0 0 

9.A 0 0 

9.B 0 0 

9.C 0 1 

celkem 0 1 

 
 
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, 
kombinací obou způsobů) 
 

třída hodnocení 
klasifikačním 

stupněm 

hodnocení 
slovní 

kombinace 
slovního 

hodnocení a 
klasifikačním 

stupněm 

1.A 23 0 0 

1.B 22 0 0 

1.C 24 0 0 

2.A 24 0 0 

2.B 24 0 0 

3.A 21 0 0 

3.B 19 0 0 

4.A 19 0 0 

4.B 22 0 0 

5.A 21 0 0 

5.B 19 0 0 

5.C 19 0 0 

6.A 24 0 0 

6.B 25 0 0 

6.C 24 0 0 

7.A 23 0 0 

7.B 30 + 1 
nehodnocena 

0 0 

8.A 24 0 0 

8.B 24 0 0 

8.C 24 0 0 

9.A 23 0 0 

9.B 24 0 0 



9.C 20 0 0 
celkem 522+1 0 0 

 
5.4 Výchovná opatření – pochvaly 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního 
učitele 

1.A 0 0 

1.B 0 3 

1.C 0 0 

2.A 0 0 

2.B 0 0 

3.A 0 0 

3.B 0 11 

4.A 0 4 

4.B 0 9 

5.A 0 6 

5.B 0 6 

5.C 0 0 

6.A 0 12 

6.B 2 8 

6.C 0 10 

7.A 9 0 

7.B 0 0 

8.A 3 1 

8.B 1 0 

8.C 2 0 

9.A 1 4 

9.B 0 2 

9.C 0 4 

celkem 18 80 

 
5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

třída napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

1.A - - - 

1.B 1 - - 

1.C - - 2 

2.A - - - 

2.B - - - 

3.A - - - 

3.B 1 1 - 

4.A 8 1 1 

4.B - - - 

5.A - - - 

5.B 3 - 1 

5.C - - - 

6.A - - - 

6.B - 2 - 

6.C 6 - 1 

7.A - - - 

7.B 8 1 1 



8.A - - - 

8.B - - - 

8.C 3 3 3 

9.A 4 1 - 

9.B 1 6 6 

9.C 6 4 1 

celkem 41 19 16 

 
5.6 Komisionální přezkoušení žáků 
 

třída pochybnosti o 
správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

1.A 0 0 

1.B 0 0 

1.C 0 4 

2.A 0 0 

2.B 0 1 

3.A 0 0 

3.B 0 0 

4.A 0 0 

4.B 0 0 

5.A 0 0 

5.B 0 0 

5.C 0 0 

6.A 0 0 

6.B 0 0 

6.C 0 0 

7.A 0 0 

7.B 0 2 

8.A 0 0 

8.B 0 1 

8.C 0 0 

9.A 0 0 

9.B 0 0 

9.C   

celkem 0 8 

 
5.7 Opakování ročníku 
 

třída žák neprospěl žák nemohl 
být hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 

žák opakuje 
9.r. po 
splnění 
povinné 
školní 

docházky 

1.A 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 0 

1.C 2 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

2.B 1 0 0 0 

3.A 0 0 0 0 

3.B 0 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 



4.B 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 

5.B 0 0 0 0 

5.C 0 0 0 0 

6.A 0 0 0 0 

6.B 0 0 0 0 

6.C 0 0 0 0 

7.A 0 0 0 0 

7.B 0 0 0 0 

8.A 0 0 0 0 

8.B 1 0 0 0 

8.C 0 0 0 0 

9.A 0 0 0 0 

9.B 0 0 0 0 

9.C 0 0 0 0 

celkem 4 0 0 0 

 
5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvenýc

h hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1.A 426 18,522 0 0 

1.B 568 25,818 0 0 

1.C 982 40,917 8 0,333 

2.A 545 22,708 0 0 

2.B 673 28,042 0 0 

3.A 626 29,810 0 0 

3.B 673 35,421 0 0 

4.A 800 42,105 0 0 

4.B 445 20,227 0 0 

5.A 1041 49,571 0 0 

5.B 836 44,000 0 0 

5.C 592 31,158 0 0 

6.A 725 30,208 0 0 

6.B 1380 55,200 0 0 

6.C 959 39,958 0 0 

7.A 1133 49,261 0 0 

7.B 1614 52,065 0 0 

8.A 1686 70,250 0 0 

8.B 1979 82,458 0 0 

8.C 1362 56,750 7 0,292 

9.A 2425 105,435 0 0 

9.B 2214 92,250 6 0,250 

9.C 1605 80,250 78 3,900 

celkem 25289 48,354 99 0,189 

  

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

Školní rok:  2011 - 2012 Zpracovatel: Mgr. Petr 

  

6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 
6.1 Hospitační činnost 

 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy 26 

Statutární zástupce ředitele školy 14 

Zástupce ředitele školy 12 

Ostatní pracovníci  

celkem 52 

 
6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

 

 +  
(objevuje se 
ve všech 
hodinách) 

+ - 
(objevuje se 
pouze 
v některých 
hodinách) 

-  
(v hodinách 
se 
neobjevuje) 

Plnění cílů vzdělávání    

soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním 
vzdělávacím programem) 

+   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce +   

návaznost probíraného učiva na předcházející 
témata 

+   

Materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem 
k cílům výuky a k činnostem 

+   

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické 
techniky 

+   

Vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin  +-  

sledování a plnění stanovených cílů +   

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, 
jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného 
respektování a tolerance 

 +-  

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 
emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností 

 +-  

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, práce 
s chybou 

 +-  

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  +-  

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a 
jako zdroje informací 

 +-  



účelnost aplikovaných metod +   

respektování individuálního tempa, možnost 
relaxace žáků 

+   

vhodná forma kladení otázek +   

Motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  +-  

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)  +-  

využívání zkušeností žáků  +-  

vliv hodnocení na motivaci žáků  +-  

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace  +-  

osobní příklad pedagoga +   
Interakce a komunikace    

klima třídy +   

akceptování stanovených pravidel komunikace 
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

 +-  

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 
argumentace, diskuse 

+   

vzájemné respektování, výchova k toleranci +   

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, 
rozvoj komunikativních dovedností žáků 

+   

Hodnocení žáků    

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení  +-  

respektování individuálních schopností žáků +   

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení 
žáků 

 +-  

ocenění pokroku +   

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem +   

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem +   

využití klasifikačního řádu +   

 
6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků 

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků 
(na konci základního vzdělávání) 

vysoká střední nízká 

1. Kompetence k učení    

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

 +-  

vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 

 +-  

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy 

 +-  

samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

 +-  

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k  +-  



učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

2. Kompetence k řešení problémů    

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 +-  

vyhledá informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému 

 +-  

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy 

 +-  

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů 

 +-  

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 
je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 +-  

3. Kompetence komunikativní     

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 +-  

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 +-  

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí 
o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému 
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 
dění 

 +-  

využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem 

 +-  

využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 +-  

4. Kompetence sociální a personální    

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně 
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 +-  

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na 
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

 +-  



ni požádá 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají 

 +-  

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají 

 +-  

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

 +-  

5. Kompetence občanské     

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí  

 +-  

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu 

 +-  

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

 +-  

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění 
a sportovních aktivit 

 +-  

chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

 +-  

6. Kompetence pracovní    

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky 

 +-  

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot 

 +-  

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i 
své přípravy na budoucnost, činí podložená 

 +-  



rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení. 

 +-  

 

Komentář ředitele školy: 

 
Úspěšnost práce vyučujících závisela na promyšlenosti organizace vyučující hodiny, 

promyšlenosti, způsobu kladení návodných otázek, pohotovosti učitelů při řízeném 

rozhovoru, při rozvoji logického myšlení a  využití problémového vyučování. Činnostní učení 

vytvářelo podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky, ale i  mezi žáky 

navzájem, rozvíjelo smysl pro týmovou práci, vedlo žáky k přemýšlení, tvorbě vlastních 

otázek a rozvíjení jejich samostatnosti a samokontroly. V jednotlivých vyučovacích hodinách 

byla využívána funkční úvodní a průběžná motivace jednotlivých činností žáků, časté střídání 

vyučovacích metod, využívání soutěží, audiovizuální techniky, názoru, diferencovaného 

přístupu uplatňovaného v množství i obtížnosti zadávaných úkolů a individuálního přístupu k 

žákům. K porovnávání úrovně vědomostí žáků 1. I 2. stupně školy v matematice a českém 

jazyku sloužil systém kontrolních diktátů, slohových a čtvrtletních prací. V angličtině byly 

zadávány srovnávací testy. 

 Český jazyk poskytoval ve své literárně výchovné části nezbytné předpoklady a 

nástroje komunikace se skutečností, s lidmi a kulturními výtvory. Podstatným způsobem 

rozvíjel myšlení žáků a podmiňoval úspěšnost dětí i v dalších předmětech. Důležitou 

součástí hodin českého jazyka byly jazykové rozbory, cvičení pravopisná, stylizační a péče o 

zvukovou stavbu mluvnického projevu. Při zadávání témat slohových prací vyučující češtiny 

přihlíželi ke znalostem a zájmům žáků.  V literární výchově žáci pozorně vnímali literární text. 

Učitelé u nich  vytvářeli  trvalý zájem o hodnotnou četbu, divadlo i hodnotnou filmovou a 

televizní produkci. Rozšíření ročního objemu přečtených knih dětmi napomáhali vyučující a 

vedoucí žákovských knihoven jejich půjčováním v hodinách Čj. Učební plán Čj na 2. stupni 

v sedmých, osmých a devátých třídách byl rozšířen na 5 hod týdně. V sedmých třídách byl 

zařazen jednohodinový volitelný předmět seminář z českého jazyka. 

 V matematice se žáci učili logickému a přesnému myšlení žáků a úsudku. Poznatky a 

dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro životní praxi žáka i pro jeho další 

orientaci. V sedmém a devátém ročníku jsme posílili týdenní dotaci matematiky o 1 hodinu 

volitelného předmětu cvičení z matematiky. 

 Výuka cizích jazyků probíhala i letos ve třech dvouletých vzájemně propojených 

etapách. V 1. etapě se tvořil úvod do cizojazyčného vzdělávání. Pozornost se soustřeďovala 

na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a 

grafickou stránkou. Metody a formy práce byly založeny na pozorování, poslechu, imitaci, 

tvořivých činnostech a hře. V 6. - 7. ročníku se rozvíjely všechny řečové dovednosti čtení a 

písemné vyjadřování postupně nabývalo na významu, objevovaly se metody a formy práce 

vyžadující uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a samostatnou 

práci žáků. V 8. a 9. ročníku se vyučující soustředili na rozvoj řečových dovedností, hlavně 

na rozvoj čtení s porozuměním, písemné vyjadřování a způsob skupinové práce. 

 Přírodovědné vzdělávání žáků zajišťovali učitelé prvouky a přírodovědy, kteří uváděli 

žáky průpravným a názorným způsobem do celků živé a neživé přírody, stejně jako učitelé 



přírodopisu, fyziky, chemie a seminářů na 2. stupni školy. 

 Geografické učivo se stalo základem vlastivědy a zeměpisu. Žáci se seznamovali s 

přírodovědnými, hospodářskými a sociálními podmínkami života lidí v blízkém prostředí, v 

regionech, na území ČR, ve světě a s hlavními údaji s politické geografie světa. 

 Širokou oblast života člověka v různých společenstvích i oblastech mezilidských a 

sociálních vztahů a hodnot zastupovala v učebním plánu prvouka a vlastivěda na 1. stupni, 

na 2. stupni pak předměty dějepis a výchova k občanství. Jejich součástí byly i četné 

besedy, výrazné samostatné tvůrčí práce žáků a poznatky načerpané z tematických vitrín s 

dějepisnou tématikou v 1. a 2. patře hlavní budovy. Zatímco na 1. stupni se vyučující opírali 

především o zkušenosti žáků v rodině, popis blízkého prostředí, na obrazy lidí v minulosti i 

přítomnosti, na 2. stupni žáci získávali již ucelený pohled do národní minulosti, do světových 

dějin, do fungování sociálních, občanských a státních institucí i do soustavy životních hodnot 

a mravních norem. 

 V rodinné výchově na 2. stupni se žáci v návaznosti na učivo 1- stupně orientovali v 

základních otázkách zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života i v širších problémech 

mezilidských vztahů, např. v soužití s národnostními i etnickými menšinami. 

 Oblast estetické výchovy byla zastoupena hudební a výtvarná výchova. Tyto 

předměty otevřely prostor pro přirozený muzikální a výtvarný projev žáků, který dále 

vyučující kultivovali, spojovali s osvojováním příslušných dovedností a technik i 

elementárních poznatků z teorie hudby a výtvarného umění. S výsledky práce žáků ve Vv se 

rodičovská veřejnost a žáci školy seznamovali prostřednictvím výzdoby chodeb obou budov 

a tříd na pavilonu. Kvalita poznatků získaných v hudební výchově byla posilována častou 

návštěvou hudebních vystoupení.  

 V praktických činnostech si žáci osvojovali praktické dovednosti, pracovní postupy a 

techniky, seznamovali se s různými technologiemi, rozvíjeli specifické tvořivé schopnosti, byl 

v nich posilován zájem o různé profese. V sedmých třídách  byl zařazen jednohodinový 

volitelný předmět informatika. 

 

 V tělesné výchově jsme poskytovali žákům prostor k osvojování nových pohybových 

dovedností, zvláště v míčových hrách, atletice a gymnastice, k ovládání a využívání různých 

sportovních činností, návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života.  Do 

tajů šachové hry pronikali žáci 1. Stupně, vedeni p. uč. R. Csibriovou. Své schopnosti měli 

naši žáci možnost porovnávat svou výkonnost s žáky jiných škol v soutěžích regionálních i 

krajských. Jsem rád, že toto porovnání pro ně dopadlo velmi příznivě. 

 I v letošním roce byla hojně využívána počítačová učebna na 1. I 2. stupni. Z ONIV 

byly nakoupeny výukové programy pro žáky 1. i 2. stupně. V provozu jsou aktualizované 

oficiální stránky školy s informacemi o škole pro rodiče a veřejnost, jejich návštěvnost se 

zvyšuje.  

 Zvýšením finančních prostředků pro zlepšení materiálního vybavení ŠD se podařilo 
zakoupit několik her do třech oddělení, materiál pro výtvarné činnosti. Dvě oddělení pracují 
v nově vybavených prostorách určených pouze pro ŠD. V době nepříznivého počasí a 
mrazivých dnů bylo využíváno i tělocvičny.  Během roku vychovatelky ŠD uspořádaly několik 
výstavek dětských prací, které se konaly v době rodičovských schůzek, aby je mohlo 
zhlédnout co nejvíce rodičů. Ke zpestření práce přispěla i  keramická pec. V letošním 
školním roce byla velmi dobrá spolupráce jak s rodiči, tak i třídními učitelkami. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Školní rok:  20011/2012 Zpracovatel:Mgr. Vítková, Mgr. Sedliská 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1 Výchozí stav 

 

Pojmenování výchozího stavu 

Na škole je v současné době 32 pedagogických pracovníků, kteří splňují kvalifikaci a 2 
nekvalifikovaní. Jeden z nich ukončil bakalářské studium a pokračuje ve studiu 
magisterském, které by měl ukončit tento kalendářní rok.. Druhý z nich bude studovat VŠ od 
š.r. 2012-13. 

 
7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd Bc. Hana Marková (Aj) 

b) Studium pedagogiky  

c) Studium pro asistenta pedagoga  

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

 
7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

 

b) Studium pro výchovné poradce  

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

 

e) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti enviromentální výchovy 

 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově postižených 

 

 
7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 

Vedení školy, 
managment 

  

  

Pedagogika a 1 Dvoudenní setkání vých. poradců 



psychologie 

 

 

2 Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém 
vzdělávání 

Sociálně patologické jevy 2 Aktuální stav drogové scény a problematika 
návykových látek ve škole 

1 Proč dítě zlobí 

Školní jídelna   

Informační a 
komunikační technologie 

1 Rizika internetového přístupu 

Český jazyk 1 Výuka v Čj ve třídách se žáky s poruchami 
učení 

1 Činnostní učení ve výuce ĆJ 1.roč. 

 Ćinnostní učení ve výuce ĆJ 4.roč. 

Cizí jazyk 1 Nácvik konverzačních témat ve výuce Nj 

2 Aktivační metody v Aj 

1 Kurz AJ pro mírně pokročilé 

Matematika 2 Konference jak učit matematice žáky vě věku 
10 až 16 let 

2 Interaktivní tabule činnostní-matematika 1.roč. 

1 Didaktické hry a vyučování v matematice 

Prvouka   

Přírodověda   

Vlastivěda   

Chemie   

Fyzika   

Přírodopis   

Zeměpis   

Dějepis   

Výchova k občanství   

Rodinná výchova   

Hudební výchova 1 Populární hudba aktivně a prakticky 

Výtvarná výchova 1 Výtvarná a floristická dílna. Závěsné dekorace 

Praktické činnosti   

Tělesná výchova 1 Pohybové hry pro děti 

 
7.4 Samostudium 

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 0 

Vánoční prázdniny 6 6 

Jednodenní pololetní 
prázdniny 

1 1 

Jarní prázdniny 5 5 

Velikonoční prázdniny 2 0 

Celkem 16 12 

 
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 
nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona). 



  

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Školní rok: 2011/12 Zpracovatel: Mgr. Vítková, Mgr. Čtvrtečka 

 

8. ICT – standard a plán 
 
8.1 Pracovní stanice – počet 

 

Počet standard 
ICT 

skutečnost plán 

Počet žáků  530  

Počet pedagogických pracovníků  35  

Pracovní stanice umístěné v počítačových 
učebnách 

 60  

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 

 10  

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

 15 pevných 
+ 31note-
booků 

 

Počet pracovních stanic celkem  116  

Počet pracovních stanic na 100 žáků  21,8  

 
8.2 Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 83  

Novější – nevyhovuje standardu ICT 0 

Novější – vyhovuje standardu ICT 2 + 31 ( notebooky) 

 
8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 

 
Lokální počítačová síť standard 

ICT 
skutečnost plán 

Počet přípojných míst  93  

Sdílení dat Ano Ano Ano 

Sdílení prostředků Ano Ano Ano 

Připojení do internetu Ano Ano Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano 

Bezpečnost dat Ano Ano Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 

 
8.4 Připojení k internetu 

 

služba hodnota standard 
ICT 

skutečnos
t 

plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256 256 kbps 1024 kbps 512kbps 



Agregace Nejvýše 1:10 0 0 0 

Veřejné IP adresy ANO ANO ANO ANO 

Neomezený přístup na 
internet 

ANO ANO ANO ANO 

Oddělení VLAN (pedagog, 
žák) 

ANO ANO ANO ANO 

QoS (vzdálená správa) ANO ANO ANO ANO 

Filtrace obsahu ANO ANO ANO ANO 

Antispam ANO ANO ANO ANO 

Antivir ANO ANO ANO ANO 

Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 
 
8.5 Prezentační a grafická technika 
 

technika standard 
ICT 

skutečnost plán 

Druh    

Datový projektor  4  

Dotyková tabule  17  

Tiskárny   17  

Kopírovací stroj  4  

    

 
8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

 
programové vybavení standard 

ICT 
skutečnost plán 

Operační systém  216  

Antivirový program  216  

Textový editor  216  

Tabulkový editor  216  

Editor prezentací  216  

Grafický editor - rastrová grafika  multilicence  

Grafický editor - vektorová grafika  multilicence  

Webový prohlížeč  216  

Editor webových stránek  multilicence  

Klient elektronické pošty  216  

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

 multilicence  

Programy odborného zaměření  multilicence  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 



Typ vzdělávání standard 
ICT 

skutečnost plán 

Z – Základní uživatelské znalosti  37 37 

P – Vzdělávání poučených uživatelů 9 0   (16  P0) 9 

S – Specifické vzdělávání  0 0 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů   2 2 

 
8.8 Celkové finanční náklady 

 

finanční náklady skutečnost  
09-12 
rok 2011 

skutečnost  
01-08 
rok 2012 

Hardware   

- PC (stanice, server) 605 801,44  4 497,51 

- datové projektory 359 880,--   

- tiskárny     7 965,19  

- ostatní (scanner, materiál,..)  (soft. služby, instal. sítě)   17 352,--  5 248,89 

Software     

- operační systém   

- antivirový program   31 030,--  

- textový editor   45 000,-- 
 
 

 

- tabulkový editor 

- editor prezentací 

- grafický editor - rastrová grafika   

- grafický editor - vektorová grafika   

- webový prohlížeč   

- editor webových stránek – součást ř. 5   

- klient elektronické pošty – součást ř.5   

- aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici   

- programy odborného zaměření ( výuk. programy)   25 285,70  

Školení   

- správce sítě   

- opravy   32 687,79 18 434,51 

- údržba   

Internet   12 000,-- 24 000,-- 

  
8.9 Další ukazatele 

 

 skutečnost plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky dostatečný dostatečný 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) možno možno 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 
prezentace 

ano ano 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 
službu internetu, které škola určí 

ano ano 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy ano ano 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 
notebooku v učebnách 

22 28 

   

 

Komentář ředitele školy: 

 



 
 

 
 
 
 
 

Školní rok: 2011- 2012 Zpracovatel: Jana Krejčíková 

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 
 
9.1 Školní družina 

 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 28 0 1 

2 29 0 1 

3 29 0 1 

celkem 86 0 3 

 
 
9.2 Materiálně technické vybavení 

 

Prostory školní družiny, školního klubu 1 samostatná herna, 2 oddělení ve třídě 

Vybavení školní družiny, školního klubu 11 počítačů 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 

  
 
 
 
 

Školní rok: 2011-12 Zpracovatel: Mgr. Radka Polívková 

  

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 
žáci 
 
10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací 
potřeby 

počet žáků forma vzdělávání 
(individuální nebo 
skupinová integrace) 

individuální 
vzdělávací plán 

zdravotní postižení 3   

zdravotní znevýhodnění    

sociální znevýhodnění    

žáci s poruchami učení 53 21 32 

mimořádně nadaní žáci 2  2 

 
10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 



 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 

   

6.A  24 

7.A  23 

8.A  24 

9.A  23 

celkem  

 
10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do 
vyššího ročníku 

počet 

z … třídy do … třídy 0 

  

 
10.4 Podmínky pro vzdělávání 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 
zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 
změny úpravy interiéru školy a třídy 

 /  

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 
procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i 
metod výuky 

/   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené 
jeho individuálním potřebám  

/   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků 

/   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 
potřeby žáka  

/   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

/   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci 
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

/   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 
třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

/   

spolupráce s rodiči     /   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

/   

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči   / 

přípravné třídy  /  

pomoc asistenta třídního učitele   / 

menší počet žáků ve třídě    / 

odpovídající metody a formy práce /   

specifické učebnice a materiály  /  

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu  /  

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, 
sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 

   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány /   

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  /  



zadávání specifických úkolů /   

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů  /  

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech  /  

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s 
otevřenou možností volby na straně žáka 

 /  

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky   / 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Školní rok: 2011/12 Zpracovatel: Mgr. Sedliská, Mgr. Vítková 

  

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 

11.1 Akce školy 
 

Typ akce Počet 
zúčastněných tříd 

Počet 
zúčastněných 
žáků 

Poznámka (název 
akce, výsledek) 

Výuka plavání 12 253  

   

Lyžařský výcvik 2 33 Chata Start Deštné 
v Orl. horách 

   

Škola v přírodě    

   

Exkurze 4 88 Návštěva Déčka 

3 63 Hvězdárna HK 

2 38 Farma Dlouhá Ves 

1 23 Jarní květiny – 
soukromá skalka 

1 22 Hasičská zbrojnice 

2 42 Praha – výstava Giganti 
doby ledové 

2 42 Muzeum mučících 
nástrojů - Praha 

11 248 Den exkurzí ( Tepelné 
hospodářství RK, Matrix 
Třebešov, Matrix 
Lipovka, ČOV RK, 
Podorlická sodovkárna a 
pivovar RK, Rieter 
Žamberk, UNIPRINT 
RK, Assa – Abloy RK¨)  

2 40 OA TGM Kostelec n. 



Orl. 

1 23 Království železnic 

1 23 Botanická zahrada 
Praha – Fata Morgana 
Království motýlů 

11 250 Den exkurzí ( Villa Nova 
Uhřínov, Tepelné 
hospodářství RK, 
Autoškoda Kvasiny, 
KARO RK, Buhler 
Žamberk, ČOV RK, 
Uniprint RK, Matrix 
Lipovka 

Školní výlety 2 44 Kunětická hora 

1 21 Častolovice 

2 47 Deštné v Orl. h. 

1 24 Doudleby, Častolovice 

2 40 Adršpašské skály 

2 39 Karlštejn, Koněpruské 
jeskyně 

2 39 Liberec – ZOO a 
Botanická zahrada 

1 17 Hrad Potštejn 

2 45 Horalka Sněžné 

1 21 Libuň, Jičín 

4 98 Dlouhé Rzy 

1 22 Malé Svatoňovice 

1 20 Sedmihorky 

1 19 Jinolice 

Zahraniční výjezdy Výběr žáků 28 Vídeň + Morava 

Výběr žáků 42 Londýn 

Žákovská 
vystoupení 

2 46 Vánoční besídka 

1 15 Hudební vystoupení 
Rychnovský jarmark 

1 15 Hudební vystoupení 
letovisko Studánka 

1 21 Živý betlem, Zámecké 
trhy RK 

4 84 Besídka pro rodiče 

1 20 Zlatý Ámos 2012 – 
regionální kolo + finále 

 5 Přehlídka vítězů Karl. 
Skřivánek Opočno 

Koncerty 12 251 Naše písnička aneb 
postavím si domeček 

11 250 Česká mše vánoční 

3 68 Vystoupení hudebního 
oboru ZUŠ RK 

12 253 Vystoupení tanečního 
oboru ZUŠ RK 

1 23 Taneční představení 
Jelegado Pelclovo 
divadlo 

11 250 Osvobozené divadlo 



ZUŠ RK 

11 250 Prodaná nevěsta – 
muzikál – zámecká 
jízdárna 

Výstavy 12 254 Výstava plazů s 
přednáškou 

1 23 Podzimní výstava v MŠ 
Sluníčko 

12 249 Stavebnice Geomag 

2 35 Velikonoční výstava 
v Pelclově divadle 

1 24 Bajky v Orl. galerii 

2 34 Muzeum Orl. hor – 
výstava Merkuru 

2 39 Muzeum Orl. hor – 
výstava velikonoční 

4 80 Výstava betlémů 

1 20 Příroda Orl. hor 

1 20 Svátek knihy 

3 63 Výstava rybiček 

1 22 Muzeum - Slované 

1 22 Muzeum - loutky 

1 19 MěÚ RK – výstava 
fotografií, příroda 

2 42 Častolovice, 
zahrádkářské centrum - 
velikonoce 

1 21 Beseda s pracovníky 
Lesů ČR se živými 
dravci 

1 23 Výstava prací v ZUŠ RK 

1 24 Synagoga RK – K. 
Poláček 

6 105 Mezinárodní den jazyků 
Halloween, vánoční 
výstava, velikonoční 
výstava - OKO 

1 24 Častolovice - podzimní 

2 36 Výstava katusů 

Soutěže  2 48 Pythagoriáda – šk. kolo 

1 1 Mladý zahrádkář 

11 240 Karlovarský skřivánek 

Výběr žáků 15 Dětská scéna – recit. 

Výběr žáků 24 Šachová olympiáda 

   

Olympiády 1 1 MO – šk. kolo 6. r-. 

 10 Aj – okr. +kr. kolo – 7. 
roč. 

2 10 Aj - šk. kolo  

2 8 MO – 7.a 8.roč. 

2 38 Čj 

3 21 Biolog. olymp. 

Jiné akce školy 2 42 Hradec Králové - divadlo 



1 21 Beseda Ochrana krajiny 

23 560 Sportovní den I 

23 555 Sportovní den II 

12 153 Školní karneval 

1 18 Slabikářová slavnost 

2 43 Projektový den 
„V čarodějnické škole“ 

12 240 Bambiriáda 

1 16 Kouzlo pohádek Orl. hor 
- beseda 

1 19 Mraky Zd. Milera – 
dokument o výtvarníkovi 

1 16 Beseda s policií 

12 243 Geomag na cestách 

12 251 Den dětí 

7 147 Projekt Čína 

3 52 Beseda s myslivcem 

3 55 Vystoupení ZŠ 
Kolowratská 

1 20 Beseda se 
zdravotníkem 

12 248 Alenka v říši divů 

12 251 Ukázka plazů 

2 42 Beseda se členy spol. 
Lesy ČR 

- - Než se stanu školákem 
– 12  odpolední pro 
předškoláky a jejich 
rodiče 

- - Schůzka rodičů a 
budoucích učitelek 1. 
tříd 

4 100 Den plný her – akce pro 
žáky školy i odpoledne 
pro veřejnost 

3 35 Beseda - Čas proměn 

3 72 Beseda – dospívání 

 2 54 Beseda – partnerské 
vztahy 

 1 23 Rychnovské šlápoty 

 4 93 Vítání prvňáčků 

 3 69 Slavnostní vyřazení 
žáků 9. ročníku 

 3 73 Adaptační kurz 

 11 250 Rychnovská osmička 

 6 140 Kino Lidice 

 1 23 Beseda v knihovně 

    

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 
 



Pythagoriáda 6. roč.,okr.k. 2 Kateřina Čermáková – 3. 

Tereza Filipová – 7. 

Matem. Olympiáda, okr.k. 1 Tereza Filipová – 5. 

Pythagoriáda 7. a 8. tříd 47 Michal Preclík 1. místo okr. 
kolo 

MO 7 a 8. tříd  Michal Preclík – 1. místo 
okr., kolo 

 Michaela Preclíková – 3. 
místo okr. kolo 

 Luděk Čižinský – 3. místo 
okr. kolo 

OČj – okr. kolo  Abelová Aneta – 3. místo 

Mladý zahrádkář – okr.kolo  Andrea Tošovská - 3. 
místo 

Karlovarský skřivánek  A.Holancová .- 1. místo 
v obl. k. + účast v nár. kole  

M. Sedláčková – 1.místo 
v obl. kole 

K. Sršňová – 2. místo 
v obl. kole 

  B.Müllerová – 3. místo 
v obl. k. 

Dětská scéna III. Kategorie  P. Limmlová – 1.místo okr. 
kolo 

Rychnovský zvoneček  P. Limmlová – 1.místo okr. 
kolo 

Čím budu  ( projekt 
Řemeslo má zlaté dno) 

 8 žáků po 1. místě v kr. 
soutěži 

Šachová olympiáda  1.a 3.místo 

Atletika  
Okresní přebor ml. žactva 

15 1.místo 9x 
2.místo 9x 
3.místo 4x 

Atletika  
Okresní přebor st. žactva 

12 3.místo 1x 

Atletický čtyřboj 20 1.místo ml. žáci 
2.místo ml. žákyně 
4.místo st. Žákyně 

Pohár rozhlasu Týniště 
n.Orl. 

33 1.místo ml. žáci okr.k. 
1.místo ml. žákyně okr.k. 
5.místo st. žáci okr.k. 
3.místo st.žákyně okr.k. 
1.místo ml.žáci kr.k. 

Basketbal 8 3.místo okr.k. 

Minifotbal 10 1.místo ml. žáci 

Plavání 16 4.místo okr. šk.liga VZP 

   

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

  

Školní rok: 2011-2012 Jana Beránková,Robert Ježek 

  



12 Prevence rizikového chování 
 
12.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 

 komentář 
Vzdělávání  

Školní metodik prevence Setkání metodiků prevence 

Pedagogičtí pracovníci školy DVVP 

Školní vzdělávací program  

Člověk a jeho svět Pěstitelské práce, svět práce,prvouka, 
vlastivěda, přírodověda 

Etika a právní výchova Výchova ke zdraví, výchova k občanství 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdraví 6. a 7.ročník 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

V chemii, přírodopisu, výchově k občanství, 
výchově ke zdraví 

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

Rozhovory, referáty žáků, besedy, párová, 
skupinová práce, výklad, sociální hry, 
samostatné práce 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Je vypracován a je k dispozici všem 
vyučujícím 

Využití volného času žáků  

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

Všichni vyučující, každý tř. učitel ve své třídě 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

Anonymní dotazníky 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

Dle potřeby 

Poradenská služba výchovného poradce Dle potřeby, schránka důvěry 

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

Spolupráce s PPP RK, OSPOD, Policie 
ČR,Středisko výchovné péče 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

DVD, tisk, knihy, brožury VZP, časopisy 
Zdraví, Závislosti a my 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce) 

Ano 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Besedy s Mgr. Martinem Vlasákem (OD5K10) 
6. třídy - kouření, 7. třídy partnerské vztahy 
Besedy Policie ČR 

 

12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 5  (7. tř., 8. tř., 9.tř.) 

Šikanování 2  (6. tř. a 7. tř.) 

Vandalismus 0 



Násilné chování 2  (6.tř., 7. tř.) 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 
 

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

  
 

 
Zpráva ŠMP za školní rok 2011-2012 

 
V tomto školním roce byla věnována pozornost prevenci sociálně patologických jevů, výchově ke 

zdravému životnímu stylu i preventivní výchově. Do ŠVP byla rozpracována etická i sexuální výchova 

dle pokynu MŠMT.  

Byla zajištěna poradenská služba ŠMP, výchovného poradce i speciálních pracovišť (Policie ČR, 

Diagnostický ústav HK, Přestupková komise MÚ, PPP RK).   

Pedagogický sbor měl možnost využít vzdělávacích programů – DVVP, které nabízelo vzdělávací 

středisko Rychnov nad Kněžnou i Hradec Králové.  

V oblasti primární prevence bylo dostatek informací o nabídkách preventivních programů. Metodik 

prevence PPP spolehlivě informuje. 

 Na 1. stupni jsme se zaměřili na prevenci v oblastech vlastního bezpečí, kouření, alkoholismu, šikany, 

násilí, patologického hráčství, ad..  Využili jsme následujících  forem práce: besedy, skupinové práce, 

vhodné články v čítankách, výtvarné zpracování, projekty v IK, frontální výuka v prvouce , 

přírodovědě a dalších předmětech. Během roku jsme spolupracovali s Policií ČR, MěÚ RK, PPP RK.  

 

Zpracovali: Jana Beránková a Robert Ježek 

 

 
 
 
 

Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Marcela Ježková 

  

13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty 
  
13.1 Program environmentálního vzdělávání 

 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik environmentálního vzdělávání Mgr.Bc.Marcela Ježková 

Pedagogičtí pracovníci školy  

Školní vzdělávací program Od 1.9.2005 ŠVP – ve všech ročnících 

Problematika environmentálního vzdělávání 
je zapracována v jednotlivých předmětech 
ŠVP 

1.stupeň:Prvouka, Přírodověda, Tělesná 
výchova, Výtvarná výchova, Praktické 
činnosti, Český jazyk 
2.stupeň:Přírodopis, Chemie, Fyzika, 
Zeměpis, Dějepis, Český jazyk, Anglický 
jazyk, Německý jazyk, Výchova k občanství, 
Informatika a komunikace, Výchova ke 
zdraví, Výtvarná výchova, Praktické činnosti 



Samostatný předmět environmentálního 
vzdělávání 

Není 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný 
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování 
klíčových kompetencí 

Ano – k řešení problémů, pracovních 
činností, k učení, 
kompetencí komunikativních, sociálních a 
personálních ve vyučovacích předmětech 
výše uvedených 

Vzdělávání a výchova ve školní družině a 
školním klubu je také zaměřena na 
environmentální vzdělávání 

Ano –  
-v každodenních činnostech vést žáky 
k etickému chování, utváření správných 
mezilidských vztahů, přijímání odpovědnosti 
a předcházení negativním jevům 
Beseda s Ing.Marvanovou - Správa 
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory-
ochrana přírody a krajiny v ČR 
-o významu třídění odpadu 
Kalendář přírody–denní zprávy a záznamy-
hodnocení + čtení pranostik 
Soutěž – výtvarná, vyhlášená správou CHKO 
OH na téma člověk a příroda (ochrana 
životního prostředí, život v lese-zvířata, 
rostliny) 
- ke Dni Země –Třídíme odpad (práce ve 
skupinách) 
-urrčování stromů podle listů a jejich plodů 
Vycházky do přírody – poznávání stromů, 
rostlin a živočichů v zahradách i ve volné 
přírodě,  
-čerpání energie ze stromů 
-pozorování struktury kůry –výtvarné 
zpracování,  
- stavba domečků z přírodnin 
-Městský vycházkový okruh – K.Poláček-
„Bylo nás pět“ 
Výtv.práce – práce s přírodninami – 
aranžování, sběr plodů pro lesní zvěř, výroba 
drobných dárků ze šišek atd. 
-vylepšování prostředí školy –chodby, WC 
Vánoční a velikonoční výstava výtvarných 
a ručních prací 
Práce s odbornou literaturou – 
encyklopedie Živý svět – četba + vyhledávání 
info, práce s mapkami, atlasy, herbáři 
-vyhledávání info na PC 
-Společenská hra „Umí prase létat“ – 
seznámení se s některými zvířaty a 
prostředím ve kterém žijí, s jejich znaky a 
vlastnostmi 
DVD – „Ochrana přírody a krajiny v ČR“ + 

test (společná kontrola) 
-mořský svět, život v Africe 

Organizace environmentálního vzdělávání Ekosystémy 
Vztah člověka k prostředí, činnosti ovlivňující 
zdraví člověka 
Lidské aktivity a problémy život.prostředí 



Základní podmínky života na Zemi a jejich 
ohrožování 
Porozumění souvislostem v biosféře 
Rovnováha v přírodě 
Rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí 
na místní úrovni 
Vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu 
k prostředí 
Aktuální ekologické problémy – příčina, 
důsledky, souvislosti, způsoby řešení 
Zkoumání základních společenstev ve 
vybraných lokalitách regionů 
Vzájemné vztahy mezi organismy 
Likvidace odpadů, živelné pohromy a 
ekologické katastrofy 
Globalizace, stát a hospodářství 
Vesmír  
Meterologie 
Voda a ovzduší – složení, čistota, ozonová 
vrstva, preventivní opatření a způsoby 
likvidace znečištění 
Recyklace surovin, využití prvotních a 
druhotných surovin 
Energetické suroviny a alternativní zdroje 
Ekologické potraviny 
Estetické vnímání kvality prostředí 
Práce s odborným textem v mateřském a 
cizím jazyce 

Škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

Ne, ale je zapracovaná do jiných předmětů ve 
ŠVP 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou 
sférou, ostatními subjekty 

Ano – opakovaný sběr starého papíru,  
třídění odpadu v obou budovách školy, 
upřednostňování přírodních materiálů před 
plasty v hodinách Vv, Pč, využití zbytkových 
odpadových materiálů 
úklid v okolí obou budov školy, 
exkurze do různých průmyslových provozů, 
organizace Dne Země, výlety, exkurze 
Zapojení se do projektu „Vyber místo, zasaď 
strom“ 

Organizování celoškolních aktivit zaměřených 
na environmentální vzdělávání 

Sběr starého papíru a kartonu (2x ročně), 
žaludů a kaštanů-spolupráce s myslivci 
Třídění odpadu v obou budovách školy i ve 
školní družině (celoročně),  
přednášky, besedy, výstavy, vycházky,  
Školní výlety (Orlické hory, Jinolice, 

Sedmihorky, Malá Skála, Potštejn, Kunětická 
hora, ZOO+ Botanická zahrada Liberec, 
sklárny Nižbor, Koněpruské jeskyně, 
Adršpach, Kunětická hora – mini ZOO, 
Častolovice – park + mini ZOO …) 
Exkurze (týkající se eko výchovy - ZOO a 
Botanická zahrada Liberec, Hvězdárna v HK-
výukový program v planetáriu, park Kostelec 
n.Orl., Častolovice, Babiččina zahrádka 



Doudleby nad Orlicí, Praha – výstava „Giganti 
doby ledové“, Dlouhá Ves – domácí a 
hospodářská zvířata a péče o ně 
NP Šumava Soumarské rašeliniště, Bavorský 
les - DVVP 
Naučné vycházky (pozorování rostlinných i 
živočiš. společenstev, sledování rozmístění 
kontejnerů na tříděný odpad, rostliny a 
živočichové severního mírného pásu) 
-správný pohyb v přírodě 
-vycházka do lesa – „Štědrovečerní nadílka 
zvířátkům“ 
Soutěže  
-„Mladý zahrádkář“– oblastní kolo-3.místo 
-výtv.soutěž „Zvířata v ZOO“ 
-výtv soutěž města RK „Historické památky 
města RK“-všechny ročníky 1.st. 
Olympiády bio olympiáda školní kolo: kat.D 
21 dětí 
Přednášky („Život v lese“ – spolupráce Lesy 

ČR v RK – Výr velký a Raroh obecný) 
Besedy   
-CHKO 
-s myslivcem, 
- se zdravotníkem (předcházení negativním 
jevům, zdravý způsob života)  
-s hajným hraběte z Bubna a Litic na zámku 
v oboře – Doudleby nad Orlicí 
-se členy spol.Lesy ČR (Výr velký, Raroh 
obecný) 
Projekty  ( setí semen, pozorování klíčení a 
růstu rostlin, péče o pokojové květiny, 
množení rostlin dělením a řízkováním, 
 „Moje kniha“-zvířecí společenstva – 
nálepková alba zvířat,  
ekologická témata v pohádkách,  
„Čistota a Špinďa“ – hygiena lidského těla, 
Můj byt dům – ekologická řešení,  
Bambiriáda,  
Geomag – magnetická stavebnice,  
„Vyber místo, zasaď strom…“ – 3.ročník-
zasazení 3 sakur před budovou pavilonu – 
spolupráce s MÚ RK, zahradnictvím Fleglovi 
Filmové projekce – „Česká republika“, 

„Čína“ 
Výstavy – Velikonoční a podzimní výstava 
v Častolovicích, výstava hub, kaktusů, 
akvarijních ryb, plazů, 
-MÚ RK – výstava fotografií – příroda 
Výstavy vlastní tvorby – podzimní 
aranžování, velikonoční a vánoční práce, 
práce pouze z přírodních materiálů, výstava 
třídní-části rostlin, bylin, plodů) + celoroční 
práce v rámci Vv, Pč s odpadovým 
materiálem (karton, starý novinový papír, 



alobal, PET lahve, kelímky, plastovými víčky, 
látky, síťky od ovoce, krabičky od léků, 
vyřazené knihy, novinový papír, skleničky od 
dětské výživy, sáčky čajovými sáčky – tea 
bag falding…), s přírodními materiály 
(kukuřice, kaštany, žaludy, listy, 
suš.pomeranče, koření…) 
Výroba kartotéky rostlin, kalendáře, potravní 
pyramidy 
Péče o květiny, úklid kolem školy vysévání 
semen+pozorování růstu rostlin 
Nástěnky, referáty – zapojování žáků do 
řešení problémů souvisejících s životním 
prostředím 
Den Země (sběr odpadků v okolí města, 
péče o rostliny v okolí budovy školy, 
přírodovědné soutěže a hry pro děti), 
Mezipředm.vztahy s matematikou, českým a 
anglickým  jazykem, hudební a výtvarnou  
výchovou 
Informatika – práce s výukovými programy, 
TS Př 5,4,3, „Duháček v lese“ – ekologický 
diplom, Sluneční soustava 
Multimediální nosiče 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

-Návštěva výstavy výtvarného a tanečního 

oboru v ZUŠ RK,  

-výstavy výtvarných prací ZŠ Mozaika RK, 

-podzimní výstava v MŠ Sluníčko 

-pomocí multimediálních nosičů a jiných 
médií 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

Se střediskem ekologické výchovy a  etiky  

Rýchory SEVER –-eko program  „Co 

s odpady?“ 

EKO-KOM – propagační materiály,  

sdružení Tereza (odpady, voda doprava, 

životní styl),  

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

Viz výše 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

Brožury a publikace EKO-KOM,  
využívané web.stránky 
www.jaktridit.cz,www.ekokom.cz,www.tonda-obal.cz 
Pomůcky k pokusům, laboratorním pracím ve 
vyuč. předmětech Př, Ch, F, 
Vzdělávání pedag.pracovníků – „Životní 
prostředí v ČR“ (Sever HK), Exkurze v CHKO 
Orlické hory, NP Šumava Soumarské 
rašeliniště, Bavorský les - DVVP 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

Ano – obojí (třídění odpadu, sběr starého 
papíru a kartonu, šetření v oblasti elektrické 
energie a spotřeby vody, péče o pokojové 
rostliny v rámci budov školy, péče o zeleň 
v okolí budov školy, péče o stromy vysazené 

http://www.jaktridit.cz,www.ekokom.cz,www.tonda-obal.cz/


v letošním a loňském roce před budovou 
pavilonu) 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 

je v nejširším slova smyslu veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především: zvyšovat 

spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody a životního prostředí, rozvíjet tvořivost, 

citlivost a vstřícnost lidí k řešení problémů péče o přírodu, utvářet ekologicky příznivé hodnotové 

orientace, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského 

života, hledat příčiny ekologické krize a cesty k jejímu řešení. V praktické pedagogické činnosti jde o 

dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a 

smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, zvnitřňovat úctu ke všemu životu a 

zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je chápána jako výchova směřující 

k souladu člověka s životním prostředím. Rozumí se jí všestranné rozvíjení klíčových 

kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem 

na vyvážené působní nejen společenských, ale i přírodních faktorů.  Někdy se setkáváme také 

s pojmem „výchova k trvale udržitelnému způsobu života". V současné době je 

environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na všech základních 

školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni.  

Cílem environmentální výchovy na naší škole je prosazovat ve všech činnostech školy 

princip udržitelného rozvoje a vytvářet u žáků pozitivní postoje k životnímu prostředí. Jde 

tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k 

ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s 

udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k 

udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i 

společnosti jako celku. Tohoto cíle dosahujeme naplňováním dlouhodobých i dílčích cílů 

prostřednictvím Školního programu EVVO, který průběžně realizujeme prostřednictvím ŠVP.  
Environmentální výchova je novou potřebou, potřebou reagovat na vzrůstající počet lidí 

žijících na jednom místě (a na naší planetě vůbec), a proto je tématem významným nebo 

dokonce životně důležitým. Teorie environmentální výchovy je ze své podstaty neodlučně propojena s etikou, 

praxe s mravní (morální) výchovou. Realizace environmentální výchovy je totiž založena na předpokladu 

altruistického chování většiny populace. Zastavit snahu o zvětšení majetku a hromadění věcí, která je zřejmě 

v člověku hluboce zakořeněná, je hlavním úkolem environmentální výchovy. Pokud je totiž teorie 

předpokládající, že se četnost lidské populace skutečně blíží k hranici nosné kapacity globálního ekosystému, 

pravdivá, je environmentální výchova pro lidstvo životně důležitá, protože slovy E. Koháka pouze dobrovolná 

prostota – tedy vědomé a soustavné snižování materiální nadspotřeby – je zjevně jedinou strategií, která je 

schopna zajistit dlouhodobé přežití lidstva i přírody.  

Obava z budoucnosti ale není jediným důvodem realizace environmentální výchovy. 

Dalším důvodem, je snaha o zachování či obnovu duševního i tělesného zdraví člověka. 

Cílem environmentální výchovy je také hledat vhodné cesty „návratu k přírodě“, bojovat 

proti prohlubujícímu se procesu odcizování se přírodě a upevňovat duševní i tělesné zdraví lidské populace. 

Emoční stránka vztahu k přírodě, citlivost k přírodě, k živým tvorům i ke krajině -  

environmentální senzitivita – čili osobnostní složka charakteru složená 

- z dispozice, resp. predispozice zájmu o přírodu – touha poznávat, pozorovat, nacházet 

zákonitosti ve systémových funkcích, 

- ze schopnosti uvědomovat si poškození přírody, 

- z potřeby přírodu ochraňovat, 

- a ze skutečného jednání pro ochranu přírody a životního prostředí. 

Učební styly 

Aktivita žáků 



Stejně jako v jiných předmětech, také v tématu environmentální výchova je potřeba žákům 

informace vhodně, bez zkreslení zjednodušovat. Je třeba probudit zájem žáků o probíraná témata, podporovat 

jejich zvídavost a snahu objevovat, oceňovat jejich aktivitu.  Je správné využívat principu názornosti – nechat 

žáky sáhnout, zkusit, zažít, prožít, diskutovat atd.  

Aktivita žáků by měla být podněcována vhodnou motivací. Naprosto nevhodná je „motivace 

zastrašováním“, např. motivace ekologickou katastrofou nebo nemocí ze znečištěného prostředí 

Poznávat všemi smysly 

Požadavek rozvoje všech smyslů, jejich využívání a trénování se ve spojitosti s realizací environmentální 

výchovy na prvním stupni opakuje ve většině publikací environmentální výchovy  věnováno smyslům v dnešní 

škole obvykle nedostatečně rozvíjeným (čich, hmat) nebo rozvíjeným monotónně (např. sluch).  

Projektové vyučování 

Projektové vyučování je založeno na tom, že pomocí jednoho tématu se děti procvičí prakticky ve všech 

předmětech. To je důležité především proto, aby žáci uměli využívat nástroje a rozumové pochody nezávisle na 

předmětu, v němž jim byl projekt zadán. 

Dramatická výchova 

Při realizaci environmentální výchovy může pomoci zařazení prvků dramatické výchovy. 

Pomocí loutek lze formou hry nebo lépe mimetické hry zažít nejrůznější situace i emoce.  

Dramatické vyučování působí jako významný prostředek osobnostního rozvoje, včetně složek vážících se k 

environmentální výchově. 

Slavnosti 

Pro realizaci environmentální výchovy je velmi efektivní formou forma oslav a slavností.  

Nejznámější slavností environmentální výchovy je Den Země (22. dubna), který se slaví od roku1969. 

Tradičními slavnostmi na našem území, které je vhodné v rámci realizace environmentální výchovy obnovit, je 

Slavnost otvírání (popř. uzavírání) studánek; při této 

příležitosti se často zpívá báseň Miloslava Bureše Otvírání studánek zhudebněná Bohuslavem 

Martinů. Narozeniny žáků je možné oslavovat návštěvou stromů zasazených při příležitosti narození dítěte. Po 

vhodné modifikaci lze využít další tradiční slavnosti (masopust, půst, dožínky atd.). 

Spolupráce s rodiči 
 

Kvalitně připravený program environmentální výchovy by měl splňovat následující: 

1. Žáci by měli být spokojení (program by je měl bavit, i když někdy až po překonání počátečních 

obtíží, např. odpor k manuální činnosti), měl by jim poskytnout radost a uspokojení z dobře 

udělané práce; 

2. měli by získat nové informace z oblasti environmentální výchovy; 

3. program by měl umožnit praktickou činnost; 

4. chování žáků by se mělo změnit k lepšímu; 

5. žáci by se měli učit myslet v souvislostech – propojovat informace, pracovat interdisciplinárně; 

6. program by měl odpovídat věku žáků; 

7. program by měl vycházet z potřeb žáků; 

8. autor nebo lektor by měli předem: definovat konečné a průběžné cíle programu, očekávané 

výstupy, hlavním konečným cílem je vypěstovat návyky udržitelného způsobu života; 

9. lektor by měl být osobností, měl by být vhodně oblečen a měl by vhodně vystupovat, 

příjemný hlas; 

10. prostředí – nejlépe venkovní, za každého počasí, pokud vnitřní, pak vhodně vybavené 

(odpadkové koše na separaci odpadu, dřevo,…) a vyzdobené (přírodninami); 

11. měl by být zasazen do legislativního rámce vytyčeného RVP ZV; 

12. měl by podporovat informální vzdělávání (např. poskytnout dětem možnost, aby je 

vzdělávala sama příroda); 

13. environmentální výchova by měla být kontinuální a systematická; 

14. měřitelná; 

15. včasná – začít již v předškolním věku, nejlépe ještě prací s batolaty a jejich rodinami; 

16. programy by měly být reálné – měly by navazovat na současný svět a jeho problémy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok:  2011 - 2012 Zpracovatel: Sedliská Květa 

  
14   Školní úrazy a prevence 
 
14.1 Počet úrazů 
 

Počet záznamů v knize úrazů  40 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 15 

 
14.2 Vyhodnocení úrazů 
 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 27 

V ostatních vyučovacích předmětech   0 

Výlety a exkurze, sportovní závody   1 

Lyžařské kurzy   1 

Výuka plavání   0 

Přestávky ve škole 10 

Školní družina a klub   1 

 
14.3 Prevence rizik 
 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Školní rok: 2011-2012 Mgr. Petr 

  

15. Spolupráce školy s rodiči 
 
15.1 Formy spolupráce 

 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada 2x ročně 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4x ročně, jinak dle potřeby 

Školní akce pro rodiče Setkání rodičů 1. tříd, 6. tříd a vycházejících 
žáků 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 
  

 



 
Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. Vítková 

  

16. Vyřizování stížností, oznámení,  podnětů 
 

Ve školním roce 2011/12 bylo přijato od rodičů a řešeno školou celkem 5 stížností. 

1) Rodiče žáka školy si stěžovali na udělení důtky ředitele školy za neplnění školních povinností, 

nevhodné chování vůči učitelům a hrubé porušení školního řádu. Žádali o snížení klasifikace 

na důtku třídního učitele. Třídní učitel odůvodnil udělení důtky ředitele školy výše uvedenými 

důvody a upřesnil, že se jednalo o závažné porušení bezpečnostních předpisů, které jsou 

obsahem školního řádu a se kterými jsou děti pravidelně seznamovány. Jejich porušení by 

v extrémním případě mohlo mít za následek vážné nebo dokonce smrtelné zranění dítěte.  

Proto klasifikace změněna nebyla. Rodiče byli se zdůvodněním seznámeni a s chlapcem třídní 

učitel znovu probral a vysvětli závažnost jeho provinění. Všichni žáci školy byli znovu poučeni. 

2) Otec žákyně školy si stěžoval na neetické chování paní učitelky vůči jeho dceři, zejména na 

prvky náboženské nesnášenlivosti, které se údajně v jejím chování projevily. Při šetření 

stížnosti bylo zjištěno, že paní učitelka sice ve vypjaté situaci zvýšila hlas a použila ne zcela 

vhodného výroku, ale žádné prvky náboženské nesnášenlivosti nebyly v jejím chování 

shledány. Otec byl rovněž seznámen s ne zcela bezchybným chováním své dcery, které 

zapříčinilo celou situaci. 

3) Tři matky si postupně v průběhu cca tří měsíců stěžovaly na neetické chování učitelky školy. 

Dle stížností paní učitelka na žáky křičí,  shazuje je a posmívá se jim, přičemž používá i 

vulgární výrazy. Opakovaně děti shazuje výroky typu: „ Ty ses nemyl, smrdíš, máš mastnou 

hlavu“ nebo je častovala tzv. vtipnými pojmenováváními typu „Rajče, Červenáček“ apod. 

Žáky shazovala i prostřednictvím výsledků SCIO-testů, když prozradila výsledky před celou 

třídou, a to i žáků z jiné 9. třídy. Rodičům žáků dokonce telefonovala, že na jejich děti podá 

trestní oznámení.  

Vedení školy stížnosti prošetřilo a shledalo je jako oprávněné. Pro objektivitu celého šetření 

ještě požádalo nezávislý poradní školský orgán PPP v Rychnově n. Kn. o nezávislé šetření. PPP 

provedla šetření ve dvou třídách (9.B a 9.C) a výsledky jsou naprosto průkazné a šokující. Dle 

vyjádření PPP paní učitelka svým jednáním dokonce ohrožuje duševní vývoj svých žáků.  

Vedení školy obdrželo stížnosti na chování paní učitelky i od žáků školy. Na základě všech 

těchto zjištění i dalších pochybení paní učitelky jí byla dne 26.4. předána Výzva k odstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků a tím i šance své chování napravit. V opačném případě 

s ní bude rozvázán pracovní poměr. 

 

Všechny stížnosti a jejich řešení včetně jmen a konkrétních údajů jsou evidovány a uloženy ve 

složce Stížnosti.   

 
 

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 
 



 

Školní rok: 2011 - 2012  

  

17. Hospodaření školy 
 
Veškeré údaje o hospodaření školy jsou uvedené ve výroční zprávě o hospodaření, která se zpracovává 

vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 

 

 

 

 

 

Školní rok: 2011/12 Zpracovatel:  Vítková 
 

18. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
20. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

2 budovy, vyžadující průběžné opravy. 
1. stupeň: dobrá estetická úroveň 
2. stupeň: některé učebny mají rezervy, 
postupně dochází ke zlepšení 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

1.stupeň: pavilón 
2.stupeň: hl. budova 
Dvě tělocvičny využívány oběma stupni 
školy. 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

1. stupeň: - učebna informatiky 
- multimediální učebna  
- keramická dílna 
- tělocvična 

2. stupeň: - učebna informatiky 
                 - multimediální učebna 

- jazyková učebna 
- učebna chemie 
- učebna fyziky 
- učebna hudební výchovy 

                 - učebna rodinné výchovy 
                 - školní dílna 
                 - tělocvična 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště - odpočinkový areál u budovy školy 
- hřiště u budovy školy. Jeho kapacita 
nestačí, učitelé TV se svými žáky 
navštěvují městská sportoviště. 
- školní zahrada, skleník 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti 
prostorů používaných pro výuku 

Nemáme 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 
nářadím apod. 

Vybavení školy těmito pomůckami je na 
dobré úrovni. Žákům je k dispozici 70 
počítačů ve dvou učebnách informatiky 
a ve školní družině, na škole je 7 
interaktivních tabulí a 7 samostatných 



dataprojektorů. Navíc jsou na 1. stupni 
v 1 třídě a na 2. stupni ve všech 
kmenových učebnách zabudovány 
interaktivní dataprojektory. V učebnách 
fyziky a chemie jsou kamery, 
v multimediální učebně vizualizér. Škola 
je v dostatečném množství vybavena 
stavebnicemi a dalšími pomůckami 
k výuce.  

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Počet učebnic odpovídá počtu žáků 
školy. 
Škola dle možností učebnice obnovuje a 
dokupuje, ale naráží na nedostatek 
finančních prostředků k tomu určených. 
( ONIV) 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Kabinety jsou poměrně dobře vybaveny 
pomůckami. Některé jsou zastaralé, 
jejich obnova však není možná 
z důvodů nedostatku finančních 
prostředků k tomu určených (ONIV). 
 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních 
zdrojů a studijního materiálu 

Všem učitelům i žákům pod dohledem 
učitelů jsou pomůcky, počítače i další 
technické a studijní potřeby běžně k 
dispozici. K dispozici je internet a pro 
žáky žákovská knihovna. Všichni učitelé 
byli v letošním šk. roce vybaveni 
notebookem s možností tvořit přípravu 
mimo školu. 

 

 

Nejdůležitější akce mat. tech. vybavení ve 
škol.r. 

komentář 

Vybavení 9 učeben bílou keramickou tabulí, 
interaktivním datovým projektorem, reproduktory a 
dokovací stanicí 

Z toho 8 učeben je vybaveno 
z prostředků EU v rámci projektu v oper. 
Programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, 1 učebna je 
vybavena z finančních prostředků 
města, určených na provoz školy.  

Vybavení 25 učitelů notebookem a brašnou Z prostředků EU v rámci projektu v oper. 
Programu Vzdělávání pro 
konkureceschopnost 

Renovace záchodů – výměna 14 záchodových 
mís v 1. poschodí na pavilonu 

Dokončení opravy WC 

Renovace podlahové krytiny v učebně číslo 24 – 
položení desek a PVC.  

Havarijní stav původních parket v této 
učebně  

Instalace stupínků + jejich pokrytí PVC ve 12 
učebnách 

V rámci přípravy učeben k digitalizaci 

Vybavení všech kmenových učeben na 2. stupni 
školy novými učitelskými stoly  

V rámci digitalizace učeben 

Renovace chodby v dílnách – oprava rozvodu 
vody a elektroinstalace + výměna umyvadel, 
baterií, oprava dlažby na podlaze i obkladaček 

Práce v souvislosti s opravou rozvodů, 
zlepšení estetického vzhledu 

Vybavení učebny dílen novými skříňkami Výměna zastaralých a nefunkčních 



skříní 

Vybavení 5 učeben na 1. stupni novými skříňkami V rámci digitalizace učeben 

 

Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Školní rok: 2011-12 Zpracovatel: Mgr. Radka Polívková 
 

19. Odchod žáků na střední školy po pátém ročníku a po 
skončení povinné školní docházky 

 

druh školy / počet přijatých žáků 

GFMP Rychnov n.Kn. 
16 

Taneční konzervatoř Brno 
1 

Gymnázium Letohrad 
1 

Gy JK Tyla HK 
1 

1.soukromé jazykové gymnázium HK 
2 

Gy a SOŠ pedagogická Nová Paka 
1 

OA TGM Kostelec n.Orlicí 
7 

SPŠ stavební HK 
4 

Academia Mercurii Náchod 
3 

SPŠ et-it Dobruška 
7 

Soukromá SŠ aplik. kybernetiky HK 
1 

SPŠ chemická Pardubice 
3 

SŠ zdravotnická Pardubice 
1 

SŠ zdravotnická HK 
1 

Hotelová škola HK 
1 

SŠ zahradnická a technická Litomyšl 
2 

VOŠ, SPŠ, SOU Rychnov n.Kn. 
7 



VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n.Orlicí 
4 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 
1 

SŠ POVI Dobruška 
2 

SŠ služeb, obchodu a gastronomie HK 
1 

SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n.Metují 
1 

SOU plynárenské Pardubice 
1 

 

 

 

 

20. Školská rada 
 

20 1.    Složení školní rady: 

 

Z řad rodičů žáků školy :   Mgr. Šárka Hostinská   Dlouhá Ves 15 RK    předsedkyně 

           Lenka Hubálková   Na Sádkách 1427  RK 

       

 

Jmenovaní MěÚ v RK:      Ludmila Cabalková  ved. odb. školství     RK       

          Mgr. Jana Drejslová         místostarostka MÚ       RK  

       

 

Z řad ped. pr. školy       Mgr. Marie Dernerová     

          Mgr. Radka Polívková 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. Petr 
 

21. Kontroly  
 
Organizace Druh kontroly 

MÚ Rychnov n.Kn. 29.2.2012 Provozní příspěvek poskytnutý 
z rozpočtu města 

OSSZ Rychnov n.Kn. 3.-10.4.2012 Kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného 

  
 
 
 
 
 
 
 

Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. Petr 
 

22. Výsledky inspekční činnosti 
 
Inspekce se uskutečnila ve dnech 12. – 14. 3. 2012 a kontrolovala období od roku 
2009.Inspekční zpráva  byla projednána v pedagogické radě. Tato zpráva je rovněž zasílána 
zřizovateli. Inspekcí nebyly v činnosti školy shledány závady nebo porušení zákona. Závěry 
a celkové hodnocení školy jsou zkopírovány z inspekční zprávy. 
 

Závěry, celkové hodnocení školy  

Škola uskutečňuje vzdělávání a školskou službu ve shodě s údaji uvedenými ve zřizovací 

listině a v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 

Vzdělávací nabídku zveřejňuje osvědčeným způsobem. Přístup k základnímu vzdělání 

umožňuje všem zájemcům. Příkladně ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními pečuje o 

žáky se SVP, talentované a mimořádně nadané. Nadstandardní je spolupráce školy s Mensou České 

republiky v oblasti péče o nadané a talentované žáky. 

Organizace výuky je přehledná a v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Podpora rozvoje osobností žáků je zajišťována kvalitní výukou, nabídkou volitelných 
předmětů orientovaných do různých oblastí vzdělávání a výchovy, zájmovými útvary 
a množstvím školních i mimoškolních akcí. 

Výchovná poradkyně příkladně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, 
pedagogickým sborem a zákonnými zástupci žáků. Učitelé ve výuce zohledňují individuální 
potřeby jednotlivců. 

V kvalitně zpracovaném preventivním programu jsou zakomponovány prvky, které 
směřují k omezení vzniku sociálně rizikových jevů. Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro 
vzdělávání i pro činnosti, které pořádá, a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků. 



Bylo realizováno opatření k udržení a zlepšování prostorových podmínek pro vzdělávání v 
souladu s předpisy BOZ a v souladu se závěry vlastního hodnocení školy. 

Průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň, stejně jako výkony a znalosti 
žáků. Použité metody a formy práce účinně podporovaly rozvoj jejich čtenářské, 
matematické a informační gramotnosti. Klíčové kompetence žáků byly rozvíjeny zpravidla 
na požadované úrovni. Žáci jsou vedeni k přesnosti, odpovědnosti za svou práci a 
praktickému uplatnění získaných znalostí. Ve sledovaných hodinách pracovali s vhodnými 
učebnicemi, výukovými materiály i prostředky ICT. Kromě navýšení počtu hodin jsou 
uvedené gramotnosti žáků podporovány nabídkou takto zaměřených volitelných 
předmětů, zájmových kroužků a množstvím školních i mimoškolních aktivit. Nabídka knih 
ve školních knihovnách umožňuje individuální i společnou četbu žáků. 

Škola systematicky sleduje výsledky vzdělávání a výchovy žáků, dosažení 
požadovaných výstupů analyzuje ředitel školy ve výše uvedených dokumentech. Využívá 
kromě vnitřních evaluačních nástrojů i testy komerční. Relativní postavení školy 
v zadávaných testech je téměř vždy v pásmu nadprůměru. Žáci mají možnost se účastnit 
soutěží sportovních, vědomostních či uměleckých, jejich úspěšnost je velice dobrá. 

Všichni žáci se vzdělávají podle ŠVP ZV. Jedná se o obsáhlý, velmi dobře zpracovaný, 
otevřený dokument, který je vytvořen ve shodě se zásadami RVP ZV. Je doplňován 
a upravován v souladu s vývojem vzdělávání ve škole. Také ŠVP ŠD je kvalitně 
zpracovaným, přehledným a funkčním dokumentem. 
 
 
 

 

 

 

 

Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. Petr 
 

23. Informovanost o životě školy 
 
 

O činnosti školy byly průběžně podávány informace veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku, 

Zpravodaje města a PC prezentace. 

Další možností jsou www stránky školy (www.zsrychnov.cz) a vývěsky na obou budovách. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsrychnov.cz/


Školní rok: 2011-12 Zpracovatel: Mgr. Radka Polívková 
 

 

24.  Výchovné a profesní poradenství 
 

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně Mgr. R. Polívkové 

 

1.9.11 Vítání prvňáčků na pavilonu 

2.9.11 Adaptační kurz 6.A 

3.9.11 Práce se třídami 6.B, 6.C a štafetové soutěže 6.ročníku 

6.9.11 Třídní schůzky 6.ročníku 

27.9.11 Úřad práce 9.B 

4.10.11 Úřad práce 9.A 

7.10.11 Exkurze Merkur Toys Police nad Metují 

13.10.11 Národní cena kariérového poradenství Euroguidance  Praha - konference 

17.10.11 Výchovná komise 

18.10.11 Úřad práce 9.C 

20.10.11 Schůzka rodičů žáků 9.ročníku 

21.10.11 Setkání výchovných poradců Rychnovska a Školská výstava RK 

21.10.11 Schůzka Tým 2011 

24.10.11 Závěrečná konference projektu Volba povolání KHK KHK – prezentace 

1.11.11 Zahájení projektu Než se stanu školákem 

9.11.11 Týden vzdělávání ÚP RK – schůzka VP ZŠ, ředitelů SŠ a firem 

15.11.11 Prezentace SPŠ et-it Dobruška, Mgr.Maršík 

18.11.11 Den exkurzí 

29.11.11 Prezentace Česko-anglického gymnázia HK, Mgr.Žďárský 

1.12.11 Práce se třídou 7.A – podezření z kyberšikany 

8.12.11 Kontrola plnění IVP – PPP RK 

9.12.11 Závěrečná konference RMZD.eu – prezentace – Hradec Králové 

12.12.11 Výchovná komise 

13.12.11 Exkurze v Kostelci n.Orl. – prezentace prací žáků SŠ 

19.12.11 Výchovná komise 

6.1.12 Rozbor práce se třídou 7.A – s PPP RK 

17.2.12 Dodatek k IVP žákyně – schůzka ředitele, zástupkyně ředitele, třídní 

učitelky, reedukační asistentky, VP a otce žákyně 

16.3.12 Dotazníkové šetření v 9.B a 9.C – PPP RK 

19.4.12 Exkurze Království železnic Praha 

19.4.12 Exkurze Botanická zahrada Praha – Fata Morgana 

1.6.12 Den exkurzí 

6.6.12 Výchovná komise 

14.6.12 Kontrola plnění IVP – PPP RK 

14.6.12 Rozbor dotazníkového šetření ve třídách 9.B a 9.C – PPP RK 

22.6.12 ÚP RK  8.C 

22.6.12 ÚP RK 8.B 

28.6.12 Nácvik vyřazení 9.ročníku 

29.6.12 Slavnostní vyřazení žáků 9.ročníku 

průběžně Konzultace se žáky, rodiči, učiteli 

Informování o akcích – www,články do médií, okna školy, nástěnky, 

ŽK, příprava elektronických prezentací a jejich přednes 



Řešení drobných přestupků domluvou 

Dohled nad žáky s problémy vzdělávacími, výchovnými…. 

Spolupráce s VP sousedních škol a s organizacemi 
 

 
 
Školní rok: 2011/12 Zpracovatel: Ivana Frýzková 

 
25. Program etické výchovy a osvěty 
  
25.1 Program  vzdělávání 

 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik etické výchovy 24. 11. 2011 – Proměna školy – etická 
výchova v /post/moderní době, Hradec 
Králové 

Pedagogičtí pracovníci školy informace o akci ze dne 24. 11. 2011 

Školní vzdělávací program  

Problematika etické je zapracována 
v jednotlivých předmětech ŠVP 

ano 

Samostatný předmět etické výchovy ne 

Pojmy „vztah člověka k člověku“ je 
nezbytným učivem při naplňování klíčových 
kompetencí 

ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině  
a školním klubu je také zaměřena na etické 
vzdělávání 

ano 

Organizace etické výchovy  

Škola má zpracovaný program etické 
výchovy 

ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí a  ostatními 
subjekty 

ano - průběžně 

Organizování celoškolních aktivit zaměřených 
na etickou výchovu 

ne 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

diskuse na školení, internetové stránky 

 
Komentář ředitele školy: 

 
 
 

 

Projednáno v pedagogické radě 31.08.2012 

 

Projednáno ve školské radě dne 25.09.2012 

 

 

…………………………..     …………………………… 

       

Mgr. Šárka Hostinská       Mgr. Luděk Petr 

předsedkyně školské rady      ředitel školy 



 


