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1. Charakteristika 

 
 

Název organizace  Základní škola a mateřská škola Žďár nad 

Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

Právní forma organizace  Příspěvková organizace  

Vznik organizace  5.4.1996 

Součásti organizace  Základní škola, mateřská škola, školní 

družina, školní jídelna  

Identifikátor celé organizace (IZO)  600 097 668 

Kapacita, obsazenost – základní škola  30- 16 

Kapacita, obsazenost – mateřská škola  20-21 

Kapacita, obsazenost – školní družina  24-15 

Kapacita, obsazenost – školní jídelna  71- jídel / 16 žáků, 21 dětí, 11 dospělých a 13 

obědů přes ulici 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení  1.1.2005 

IČ organizace  750 16  281  

Zřizovatel  Obec Žďár nad Orlicí  

V zastoupení  starostka paní Bc. Martina Benešová  

Ředitel školy 2017/2018  Mgr. Hedvika Hloupá  

IZO základní školy  108009211 

Velikost ZŠ  5 tříd  

Obce, které mají žáka v ZŠ  Světlá nad Orlicí, Chotiv  

Školská rada  předseda pan Kamil Koucký 

SRPŠ (nefunkční spolek) předsedkyně paní Peterková 

Dálkový přístup www.skolazdar.cz 

 

 

Školáci z obce Žďár nad Orlicí chodili do Borohrádku - sídla panství, k němuž obec náležela. 

Vzdálenost obcí byla příčinou špatné docházky dětí, a tak byl roku 1804 zakoupen domek 

Čapkových a zřízena první škola. Učitelem se stal pan Jan Slavík, po něm pak Jan Vrabec. 

Domek byl dřevěný o dvou místnostech, z nichž jedna sloužila jako příbytek učiteli.  

Roku 1827 bylo započato se stavbou nové školy a o rok později byla malotřídní škola otevřena. 

V roce 1881 vzhledem k vyššímu počtu žáků se stala školou dvoutřídní a v roce 1920, kdy 

chodilo 188 dětí, byla škola rozšířena na trojtřídku.  

Přízemní stavení bylo značně studené, vlhké, bez dostatečného hygienického zabezpečení, 

proto v roce 1954 žádá obec KNV v Hradci Králové o povolení výstavby nové budovy, které 

bylo schváleno. Obec měla tehdy 700 obyvatel. Celková kapacita školy včetně školky byla 

plánovaná pro 75 dětí.  

Nová škola, tak jak ji známe dnes, byla slavnostně otevřena 28. 8. 1960, nákladem 1 100 000 

korun. 
Další stavební úpravy do současné podoby cel budovy proběhly v roce 2005 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Investice 2020/2021 

 
CO KDE 

Výmalba  MŠ- chodba, herna,  

Kuchyň 

 

Nový nábytek ZŠ velká učebna, malá učebna, regály 

kabinet MŠ, šatna učitelé ZŠ 

Pokládka nového lina MŠ- šatna, herna 

Školní pomůcky a vybavení ZŠ, piano, PC notebook Šablony 3, MŠ 

Protipožární schody Úprava vstupu na půdu 

Úprava zahrady dle projektu zahrada 

 

Od září 2021 čerpání finanční dotace „Šablony pro MŠ a ZŠ III“. Celková dotace ve výši 450 

082,- Kč. 

Název projektu: Vzděláváme se spolu 3   Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020063 

Cíle: Personální podpora škole-školní psycholog, projektové dny, doučování. Ukončení 

dotace k 30.6.2023 

 
 

11. Organizace vzdělávání  

 
2.1. Vzdělávací program  

 

Výuka ve všech pěti postupných ročnících základní školy ve školním roce 2021/2022 probíhala 

podle aktualizovaného ŠVP ZŠ A MŠ Žďár nad Orlicí, motivační název Kroky. 

Témata RVP ZV byla zařazena jak do hlavních vyučovaných předmětů, tak i do průřezových 

témat, která jsou většinou plněna formou projektových dnů či projektových období.  

Všichni vyučující si vytvářejí své časové a tematické plány učiva pro jednotlivé předměty a pro 

jednotlivé ročníky, které podléhají kontrole ze strany vedení školy i ze strany kontrolních 

orgánů.  

 

2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  
 

Ve školním roce 2021/2022 pracovala základní škola s žáky ve dvou třídách, se 4 postupnými 

ročníky (1.,2. a 3.,4.). Na prvním stupni bylo k 30.9.2021 celkem 16 žáků a k 30. 6. 2022 16 žáků.  

 

 

 

2.3. Zájmové kroužky  

Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno 6 zájmových útvarů, dle mimořádných opatření. 

 

Sportovní hry Petra Kosová 

Taneční kroužek-Lillyane z.s. Mirka Knajflová 

Flétnička Pavlína Kotková 



Vaření Eva Izáková 

Šikulka Aneta Chalupová, Petra Kosová 

Angličtina Lucie Burešová 

2.4. Školní družina 

 

Do školní družiny docházelo v letošním školním roce 15 žáků – nebyla zcela naplněna kapacita 

ŠD. Přijímání žáků k zájmovému vzdělávání podléhá správnímu řádu.  

Vzdělávací program školní družiny byl zaměřen jak na vzdělávací, tak na mimoškolní, 

výchovné a zájmové aktivity.  

Ve školní družině pracovala jedna vychovatelka v jednom oddělení. Provoz školní družiny je 

od 6:30 hodin do 7:40 hodin a od 11:40 hodin do 15:30 hodin. Od 15:30 do 16.30 společné 

dohlídávání pro děti ze ZŠ a MŠ- služba rodičům placena obcí.  

 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není 

pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku 

přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá 

uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.  

 Inkluzivní vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními se uskutečňuje i ve školní družině. 

Obecně je zde směřováno k odstranění diskriminace, naopak k hledání pozitivních přístupů 

k diverzitě žáků a přístupu k individuálním rozdílům jako k možnosti obohatit vzdělávání pro 

všechny účastníky ŠD.  

 

2.5. Mateřská škola 

 

Od 1. září 2021 do mateřské školy docházelo 20 dětí. Kapacity byla navýšena od 11.11. na 21 

dětí, kdy bylo přijato předškolní dítě s trvalým pobytem v obci.  Mateřská škola je jednotřídní 

pro všechny věkové skupiny. Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 hodin do 15:30 hodin, 

povinné předškolní vzdělávání trvá od 8.00 do 12.00 hodin.  

Vzdělávání je uskutečňováno podle RVP PV, je zpracováno do ŠVP pod názvem Náš barevný 

svět- pro předškolní vzdělávání, je rozčleněno do měsíčních a týdenních plánů.  

V mateřské škole pracují dvě paní učitelky s pracovními úvazky 1,84. 

 

2.6. Školní jídelna  

 

Ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022 bylo přihlášeno 21 dětí, 16 žáků, 11 

dospělých a 13 strávníků přes ulici. 

Při sestavování jídelníčku je dbáno na „spotřební koš“, ve kterém jsou průběžně zastoupeny 

všechny doporučené potraviny s důrazem na zdravou stravu a spotřebu ovoce a zeleniny. 

Jídelníček je dálkově přístupný. V jídelníčku jsou vždy podle platné legislativy označovány 

alergenní látky v používaných potravinách obsažené.  

Ve školní jídelně pracuje jedna kuchařka na plný pracovní úvazek, jedna pomocná kuchařka na 

3 hodiny denně (hrazena z projektu pracovního úřadu) a provozní školní kuchyně na pracovní 

úvazek 15,20 hod týdně. 

 

 

 



 

3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

 
3.1. Věková skladba pedagogického sboru (ZŠ, ŠD, MŠ, školní psycholog) 

 

pod 30 let 31- 40 let 41- 50 let 51 – 60 let nad 60 let celkem 

1 2 2 2 0 7 

 

 

3.2. Způsobilost pedagogických pracovníků 

 

Podle zákona č. 563/2005 o pedagogických pracovnících, v platném znění, splňují učitelky 

(ZŠ, ŠD) požadavky na kvalifikaci:  

 

1. stupeň - 2 učitelky  

      vychovatelství - 1 vychovatelka  

      ředitelka školy- kvalifikační studium pro ředitele-ukončeno v květnu 2019 

      školní psycholog, asistent pedagoga 

 

úvazek Bc. Mgr. Další kvalifikace poznámky 

1,00  1.stupeň-se 

speciální 

pedagogikou 

  

1,00    Učitel bez 

kvalifikace 

0,50  Školní 

psycholog 

  

0,50 ŠD +0,52 

ZŠ  

Vychovatel-

speciální 

pedagogika 

  Učitelka výchov, 

Prv, čtení 

0,50    Asistent 

pedagoga-ZŠ 

 

 

3.3. Pedagogičtí pracovníci podle přepočtených úvazků (ZŠ, ŠD) 

 

 

ZŠ 1. stupeň  

 

ŠD  

 
Školní 

psycholog 

Celkem úvazků 

2,50 0,52 0,50 3,50 

 

 

 

3.5.Specializační činnosti pedagogických pracovníků  
Specializační činnosti vykonávají tito zaměstnanci školy:  

 

činnost zaměstnanec 

Koordinátor ŠVP Hedvika Hloupá 



Metodik prevence Hedvika Hloupá 

Výchovný poradce Hedvika Hloupá 

Zdravotník školy Petra Kosová 

 

 

3.5. Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠJ)  

Ze státního rozpočtu: 

 

Provozní 

zaměstnanci 

Školní jídelna Celkem úvazků 

Školnice 0,5 Kuchař 1,00  

Uklízečka ZŠ 0,25 Provozní  0,38  

Administrativní 

pracovnice 0,5 

Pomocná kuchařka 

0,5 
5,13 

 

Účetní firma Akont-služby hrazeny z rozpočtu zřizovatele Žďár nad Orlicí. Ostatní 

nepedagogičtí pracovníci ze státního rozpočtu, finančních prostředků poskytovaných škole 

prostřednictvím krajského úřadu. Pomocná pracovní síla do kuchyně je hrazena z projektu 

Pracovního úřadu v Rychnově nad Kněžnou 

 

3.6. Asistent pedagoga  
Na škole od září 2021 pracovala jako pedagogický pracovník také  asistentka pedagoga 

v základní škole-3.ročník. Ta je hrazena z podpůrných opatření v rámci inkluze. Pomáhá 

chlapci se 3.st. PO s organizací na výuku, dopomoc během výuky, spolupráce s učitelem, 

komunikace s rodiči a domácí příprava. 

 

3.8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo letos dle plánu rozvoje pedagogických 

pracovníků, podle potřeb školy a dle nabídek webinářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘEHLED ŠKOLENÍ- DVPP 

 

Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2021/2022 

H. Hloupá- Školní jídelna jako součást vzdělávání AJ v ZŠ a MŠ, RVP ZV- IT 

J.Kazíková,, Balíček pro 1.r.-Taktik, RVP-ZV ICT, Jak se obejít bez cukrovinek 

v MŠ, Rizika soc. sítí, Hospitace jako součást systému evaluace v MŠ 

L. Burešová- Z receptáře češtinářských nápadů, Setkání pedag.MŠ v SPC RK, Anglická 

gramatika efektivně, Kybernetická bezpečnost a prevence, Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Práce s daty, základy informatiky, Aj v ZŠ a MŠ, Rizika soc.sítí, Jak se obejít 

bez cukrovinek v MŠ, Skupinová intervize-rizika soc.sítí, Digitalizace IT na 1.st. 

M. Bímová- kurz pro AP, Jak předcházet agresi ve školním prostředí, Jak se obejít 

bez cukrovinek v MŠ, Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý, Najdi si svého 

farmáře 

P.Kotková- Koučink pro učitele- dokončení po přerušení Covid 19, Balíček pro 1.r.-

Taktik, Jak se obejít bez cukrovinek v MŠ, Sůl nad zlato,Revize RVP-ZV digitální 

technologie, Kompendium přístup k dětem s poruchami chování,Najdi si svého 

farmáře 

J.Kamenická- Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, Sdílení příkladů dobré 

praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců 

D.Plíhalová- Vliv pohádky na dítě, Excel, Jak se obejít bez cukrovinek v MŠ 

I.Brandejsová- Akce pro veřejnost a besídky v MŠ, AJ v MŠ, Arteterapie v MŠ, Jak se 

obejít bez cukrovinek v MŠ 

A.Chalupová- Školní jídelna jako součást vzdělávání, Jak se obejít bez cukrovinek 

v MŠ 

E. Izáková- Hygienické minimum, Školní jídelna jako součást vzdělávání, Jak se 

obejít bez cukrovinek v MŠ 

 

  

 

Školení BOZP, PO- noví zaměstnanci školy a požární hlídka- září 2021 

První pomoc – noví zaměstnanci školy – září 2021 -platnost 3 roky 

Obsluha elektropřístrojů všichni zaměstnanci školy – září 2021 

 

 

 

https://www.skutecnezdravaskola.cz/kalendar-akci/online-konference-skolni-jidelna-jako-soucast-vzdelavani
https://www.skutecnezdravaskola.cz/kalendar-akci/online-konference-skolni-jidelna-jako-soucast-vzdelavani


 

 

4. Údaje o žácích, výsledcích výchovy a vzdělávání 
4.1 Údaje o přijímání žáků 

 
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhl distančně termínu 12.4.-16.4. 2021. 

Zapsáno touto formou bylo 4 dětí ze 6 předškoláků. Z toho jedna žádost o odklad. Do prvního 

ročníku tak v září 2021 nastoupili 4 žáci. 

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2021/2022 

 

ročník Počet žáků k 15.9.2021 Počet žáků k 30.6.2022 rozdíl 

1. 4 4 0 

2. 3 3 0 

3. 3 3 0 

4. 6 6 0 

5. 0 0 0 

celkem 16 16 0 

 

 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021) 

 

Rozhodnutí  

 
Počet  

 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2021/2022 

 
5 

O zpětvzetí žádosti 

 
0 

O přijetí do vyššího ročníku  

 
0 

O opakování ročníku 

 
0 

O ukončení docházky do MŠ  

 
0 

Povolení odkladu školní docházky  

 
1 

O přijetí do MŠ při zápisu  

 
5 

O přijetí do MŠ po zápisu  

 
0 

Celkem  

 
16 

 

Celkem bylo v daném období použito 72 čísel jednacích - od září do prosince 2021 a 89čísel 

jednacích od ledna do června 2022.  

 

 

4.4 Výsledky výchovy 

 

2021/ 2022  



Napomenutí třídního učitele  

 
1 

Důtka třídního učitele  

 
0 

Důtka ředitele školy  

 
0 

Snížená známka z chování o jeden stupeň  

 
0 

Snížená známka z chování o dva stupně  

 
0 

 

Ve školním roce spolupracovala škola s organizací Etika mezi světy, na diagnostice vztahů 

mezi dětmi a zlepšení školního klima. 

 

 

4.5. Výsledky vzdělávání – přehled o prospěchu žáků k 30. 6. 2022 

 

Ročník  

 
Počet žáků  

 
Prospělo  

 
Prospělo s 

vyznamenáním  
 

 

Neprospělo Žáci s SPU a 

SPCH, IVP 

 

1. 4 0 4 0 0 

2. 3 0 3 0 0 

3. 3 2 1 0 1 

4. 6 0 6 0 0 

5. 0 0 0 0 0 

celkem 16 2 14 0 1 

 

 

 

4.6. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených  

 

Neomluvených  

 

 Celkem  

 

Průměr na 

žáka  

 

Celkem Průměr na 

žáka  

 

1.pololetí  

(16 dětí) 

 

1316 82,25 0 0 

2.pololetí  

(16 dětí) 

828 51,75 0 0 

Celkem za školní 

rok 

2144 134 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7. Realizované akce školy ve školním roce 2021/2022 

 

3. Školní preventivní program 

 

Nástěnka: 

 
 žáci během roku mají možnost využít vyvěšená telefonní čísla pro odbornou pomoc při 

řešení jejich problémů  

 mohou si přečíst aktualizované články na téma manipulace, drogy, zdravý životní styl, 

co jíme  
 

Byly realizovány tyto programy: 

Název programu ročník realizátor Počet hodin 

Etika mezi světy 1.,2.,3.,4. MAS, třídní učitel 

 

4 

Arteterapie 

Muzikoterapie-bubny 

1.-4. 

1.-4. 

MAS, třídní učitel 

p.uč.Kotková 

1 

Beseda s knihovnicí 3.,4. třídní učitel  1 

Den bezpečného 

internetu-kyberšikana 

3.-4. třídní učitel 1 

Beseda se 

spisovatelkou-p. 

Vítová 

2.-4. MAS, třídní učitel 1 

Canisterapie 1.-3. Individuální, 

skupinová 

1x za 2 měsíce 

Výchovný koncert 1.-4. ZUŠ Týniště n.O. 2 

Beseda s Policií ČR 1.-4. p.uč.Kotková 1 

 

 

B. Školní soutěže 

 

 Školní soutěž- Podzimníček 

 Výtvarné a sportovní soutěže v rámci aktivit ve ŠD, ZŠ-TV Fitkonto-imunita na talíři 

 Projekty- Celé Česko čte dětem, Les ve škole, Učíme se venku 
 

C. Soutěže jiných organizací 

 

 

 

D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

 

ZUŠ- výchovný koncert 

Jarmark- rozsvícení vánočního stromu 

Haloween- stezka 

Masopust- průvod 

Zahradní slavnost- pasování předškoláků na školáky a školáků na čtenáře. 

Školní výlet- bio farma Lípa n.Orl. 



 

E. Projektové dny a projektová výuka 

V letošním školním roce jsme projektová témata připravili vždy na celé jedno čtvrtletí, aby byla 

plně využita jeho hloubka a rozsah. 

 

Témata:  
1. Téma: Já a moji kamarádi 

2. téma:  Den stromů 

3. téma:  Náš barevný svět  

4. téma:  Den Země, Den dětí 

 

F. Testování žáků 

 

 Scio testy pro 3.roč.-nebyl zájem ze strany rodičů 

 
 Každý žák zpracoval na konci pololetí vlastní hodnocení žáka za dané pololetí. 

 

5. Řízení školy 

 
Řízení školy vychází ze standardní organizační struktury, ve škole pracuje na vedoucím místě 

ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, provozní školní jídelny. V době nepřítomnosti zastupuje 

ředitelku školy vedoucí učitelka. 

Informace jsou zaměstnancům školy poskytovány prostřednictvím internetových stránek školy, 

pomocí vyvěšených plánů školy, osobními konzultacemi se zaměstnanci, v plánovacím 

kalendáři.  

Každý z pedagogů má zpracovaný časový a tematický plán pro výuku svého předmětu. Tento 

plán vyučující v pololetí a v závěru školního roku zhodnotí v pololetním hodnocení předmětu 

a jednotlivých žáků.  

 

5.1. Spolupráce s rodiči 

 

Třídní schůzky probíhají formou – zákonný zástupce + učitelka + žák, v 1.ročníku jsou 

hromadné informativní schůzky rodičů během září.. Třídní schůzky se konaly v listopadu  a v 

dubnu formou triád.  

Zákonní zástupci jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, 

internetových stránek školy, obecního tisku, třídních schůzek či domluvených individuálních 

konzultací a na facebooku školy. 

 
Ve spolupráci s rodiči byly uspořádány pouze tyto akce: 

 

 Vánoční tvoření- podej výrobků na trhu i online 

 Beseda- školní zralost, zápis do 1.ročníku- prohlídka školy 

 Zahradní slavnost- vystoupení pro rodiče 

 
Sponzorské dary škole: 

 

 Vánoční stromeček od pana Davida 



 Vyvýšené záhonky na zeleninu- pí. Dobešová 

5.2. Spolupráce se školskou radou 

 

Školská rada se sešla 14.9. při schvalování výroční zprávy za školní rok 2020/2021 a seznámení 

s novými pedagogickým a nepedagogickými pracovníky. 

 

5.3. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

Knihovna Týniště nad Orlicí- čtenářská dílna, autorské čtení 

Policie Rychnov nad Kněžnou- beseda 

PPP, SPC- Rychnov nad Kněžnou 

KD  a ZUŠ Týniště nad Orlicí 

MAS nad Orlicí- spolupráce nad rozvojem oblasti ve školské problematice 

 

 

5.4. Pedagogická rada 

 

V letošním školním roce se pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky školy sešla 4x – 

přípravný týden, první čtvrtletí, pololetí, čtvrté čtvrtletí- závěrečná klasifikace školního roku. 

O pedagogických radách jsou vedeny písemné záznamy s podpisy přítomných, nebo těch, kteří 

zápis četli.  

Tým zaměstnanců školy se při pravidelných provozních poradách sešel celkem patnáctkrát – 

řešily se především otázky provozu, bezpečnosti, uzamykání budovy školy, zvýšené hygieny, 

provozu po znovuotevření, zajištění bezpečnosti a dalších úkolů, měsíčních plánů či 

mimořádných situací. 
 

5.5 Stížnosti na činnost školy  

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla ředitelkou školy řešena žádná stížnost. 

 

5.7.  Údaje o revizích  

 

Všichni zaměstnanci byli proškoleni k problematice poskytování první pomoci. Kontroly 

budovy školy byly prováděny pravidelně a byly zapsány do požární knihy. Nedostatky jsou 

odstraňovány ve spolupráci se zaměstnanci obce.  

 

Revize Čas 

Revize nářadí v tělocvičně  

 
Únor 2021 

BOZP školení  

 
Září 2021 

PO, BOZP kontrola  

 
Září 2021, červen 2022 

Hasicí přístroje  

 
Leden 2019 

Revize elektro  

 

Leden 2022 

Revize plynového zařízení 

 

Září 2021 



Revize hromosvodů Duben 2019 

5.8. Archiv 

 

Vedení archivu –má v náplni práce paní Chalupová. V letošním roce nedošlo k ukládání 

archiválií do Státního archivu v Rychnově nad Kněžnou (pouze byly uloženy archiválie z 

minulého školního roku do spisovny školy). Směrnice spisový a skartační plán byl konzultován 

s vedením archivu, upraven a schválen po osobní konzultaci s vedením SA v RK.  

 

5.9 Inventarizace majetku 
 

Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu ke 

konci kalendářního roku 2021. Byl zkontrolován a spočítán všechen hmotný i nehmotný 

majetek organizace i majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem. 

 

Hospodářský výsledek z roku 2021 je ve výši  1.092,48 Kč.  

Stav rezervního fondu k 31.12.2021-  471 404,49 (dotace EU-Šablony3) 

Stav investičního fondu k 31.12.2021- 61 910,10 (finance průběžně čerpány na investici do 

přírodní zahrady, viz. žádost č.j.: 126/2020) 

Stav fondu odměn k 31.12.2021-  15 948,87 

Hospodářský výsledek za rok 2021 byl kladný, zbylé prostředky byly přesunuty do rezervního 

fondu školy. 

 

6. Poradenské služby 

6.1 Výchovné poradenství 

Poradenství na škole zajišťuje ředitelka školy. Dbá na sestavení individuálního plánu žáků 

integrovaných do naší základní školy. Řeší kázeňské přestupky žáků. O jednáních pořizuje 

písemné záznamy. Ve spolupráci s ostatními vyučujícími sestavuje plány pedagogické podpory 

žákům, kteří mají potíže se vzděláváním. Další spolupráce se školním psychologem, 

speciálními pedagogy z SPC RK a OSPOD. 

6.2 Prevence rizikového chování žáků 

Ve škole zajišťuje prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů školní 

preventistka rizikového chování ředitelka školy ve spolupráci se školním psychologem a s Mgr. 

Ženatovou (preventistka z PPP RK). 

6.3 Práce s žáky s podpůrnými opatřeními 

2.stupeň- IVP, PSPP- předmět speciálně pedagogické péče 

 

 



7. Údaje o výsledcích kontrol 

Ve školním roce 2021/2022 byly provedeny tyto kontroly: 

 Revize tělocvičny a zahrady, nářadí a náčiní – bez problémů  

 BOZP a PO – dle záznamů bez problémů 

 Účetní audit za rok 2020 –Ing. D. Koďouskové- bez problémů a s doporučením pro fi 

Akont 

 OSSZ Rychnov nad Kněžnou – bez problémů  

 

8. Další záměry školy 

V dalším školním roce chceme pokračovat v naplňování vize školy: „Naše škola se stane 

místem, kam většina dětí bude chodit ráda.“ 

 Rozvíjet dynamiku pozitivního klimatu školy a kulturu školy- supervize, strategický 

plán 

 Zlepšovat image školy na veřejnosti  

 Intenzivně spolupracovat mezi jednotlivými částmi organizace  

 Zásady pro práci a hodnocení – komunikace, kooperace, práce, adaptace  

 Modernizace školního vybavení, prostor školy, úprava zahrady- realizace do konce roku 

2022 -dotace na přírodní zahradu 

 

9. Adresáti výroční zprávy 

 Školská rada při ZŠ  

 Obec Žďár nad Orlicí 

 Veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy  

 

 

 

Ve Žďáru nad Orlicí  25.8.2022      Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka školy 

 


