
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 
 

Základní škola 

Žamberk 28.října 581 

tel./fax +420 465 612 518 

  +420 465 613 090 

mobil: +420 608 308 885 

e-mail: zs28rijna@orlicko.cz 

www.zamberk-city.cz/zs28rijna 
  

1) Vzdělávací program: 

 
 1.-5. ročník  -  Obecná škola 12035/97-20 

 6.-9. ročník  -  Základní škola 16847/96-2 

 

2) Výuka cizích jazyků: 
  

ročník 

Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk 

Počet 

oddělení 

Počet 

žáků 

Počet 

oddělení 

Počet 

žáků 

Počet 

oddělení 

Počet 

žáků 

4. 2 27 1 14     

5. 2 38 1 12     

6. 2 47 1 10     

7. 3 46 1 10 1 17 

8. 3 53 1 13 1 17 

9. 2 35 1 13 1 13 

celkem 14 246 6 72 3 47 

 

Celkem:  Aj – 246 žáků  Nj – 72 žáků  Fj - 47 žáků 

Aprobovanost výuky:  Aj - 89%  Nj – 62%  Fj – 100% 

 

3) Integrované děti: 

 
 Sluchově postižení   2 žáci 

 Zrakově postižení   1 žák 

 S vývojovými poruchami učení a chování  23 žáků 

 

4) Charakteristika školního roku 2004/05 : 

 
 Počet tříd:  ........................................... 19 

 Počet oddělení školní družiny:  ..................... 3 

 Počet žáků:   ......................................... 462 

 Z toho dojíždějících:  ................................ 156 

 Průměrný počet žáků na třídu: .................... 24,3 

 Průměrný počet žáků na učitele: ................. 17,8 

 Průměrný počet zam. hodin na žáka ............ 84,70  omluvených .......... 0,453 neomluvených 

 2.stupeň z chování ....................................... 11 

 3.stupeň z chování ......................................... 4 

 Důtka třídního učitele .................................. 57 

 Důtka ředitele školy .................................... 21 

 Prospěli s vyznamenáním .......................... 228 

 Neprospěli  ............................................. 9 
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 Neprospěli po opravných zkouškách ............. 2 

 Napomenutí třídního učitele .......................... 3 

 Pochvala třídního učitele ............................. 18 

 Pochvala ředitele školy ................................. 2 

 

5) Spolupráce se školami v regionu: 

 
 ZŠ Nádražní 743 Žamberk:  - burza škol pro vycházející žáky 

 vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště 

 oboustranná materiálová výpomoc – učebnice, pracovní sešity 

 

 Speciální škola Žamberk: - odborné rady k práci s integrovanými dětmi,  

 oboustranná materiálová výpomoc – dětský den, sportovní vybavení 

  spolupráce ve vytváření předpisů podle nové legislativy 

 Gymnázium Žamberk: - sjednocení požadavků k přijímacím zkouškám,  

 informace o používaných učebnicích v 5. a 9. ročníku ZŠ,  

 informace o studijních výsledcích našich bývalých žáků 

 Mateřské školy:  - listopad – informace pro MŠ o prvňácích,  

 návštěva učitelek 1.stupně v MŠ před zápisem,  

 návštěva předškoláků ve škole 

 

6) Charakteristika pedagogického sboru:  

 
Andrová Šárka Mgr. 1.-5. roč. Zt učitel 1.-5. roč.  

Appeltauerová Eva Mgr. 1.-5. roč. učitel 1.-5. roč. 

Buchmullerová Dana   vychovatelství vychovatelka ŠD 

Buňata Jan Mgr. Tv-Pg učitel 6.-9. roč. 

Cabalková Ivana Ing. Ch–Př učitel 6.-9. roč. 

Čížková Helena Mgr. 1.- 5. roč. Hv zástupce ředitele ZŠ 

Dolejšová Marie   vychovatelství vedoucí vychovatel. ŠD 

Dorčincová Alena Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5.roč. 

Falladová Jana   1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč. MD 

Faltusová Marta Mgr. M-Vv učitel 6.-9. roč. 

Frimlová Romana   vychovatelství učitel 1.-5. roč. 

Hájek Jaroslav Mgr. Rj-Tv učitel 6.-9. roč. 

Hauptmannová Mirka Mgr. Aj-Tv učitel 6.-9. roč. 

Hillerová Martina Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč.   

Holá Olga   M-F učitel 6.-9. roč. 

Holeček Luděk Mgr. Př–Ch učitel 6.-9. roč. 

Kadrmanová Ludmila Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč. 

Korábová Irena Mgr. Č-D učitel 6.-9. roč. 

Krčálová Ludmila Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč. 

Kulhavá Věra Mgr. 1.- 5. roč. Hv učitel 1.-5. roč. 

Malečková Hana Mgr. Rj-Hv učitel 6.-9. roč. 

Nutzová Zuzana MVDr. ped.min. učitel 6.-9. roč. MD 

Pandulová Eva Mgr. Z–Tv učitel 6.-9. roč  MD 

Polanská Vlasta Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč. 

Smolová Ludmila Mgr. Aj-Fj učitel 6.-9. roč. 

Solničková Drahoslava Mgr. Č–Vv učitel 6. – 9. roč. 

Straková Ludmila   vychovatelství vychovatelka ŠD 

Šindelářová Naděžda Mgr. 1.- 5. roč. Hv učitel 1.-5. roč.  MD 

Tajbr Jaroslav Mgr. M-Z ředitel ZŠ 

Tajbrová Věra Mgr. M-Z učitel 6.-9. roč. 



Vaňousová Renata Mgr. Č-Ov učitel 6.-9. roč. 

Viktorová Zdeńka Mgr. 1.- 5. roč. učitel 1.-5. roč.  

Vrbická Hana Mgr. Z-Tv učitel 6.-9. roč.  

Žejdlík Jaromír Mgr. Rj-Hv-Nj učitel 6.-9. roč. 

 

7) Úspěchy školy a další aktivity: 

 
 Dopravní výchova:  okresní kola pro 4. a 5. ročník – 5. místo; 

     pro 6. – 7.ročník  - 5. místo; 

     pro 8. a 9. ročník – 1. místo 

  krajské kolo pro 8. a 9. ročník – 2. místo   

 Sportovní akce  

 plavecký výcvik – 3.,4.,6. ročník ......................... 137 žáků 

 9.roč. turnaje Vánoční pálka ................................ 48   žáků 

 LVVZ Dolní Morava ........................................... 46  žáků 7.AB 

 11.roč. Velikonoční švihadlo ............................... 420 žáků 

 Sportovní den školy na stadionu dopoledne 18. 6. 2005 

 .................................................................................... 220 soutěžících 

 

 

 
 

 OP ve sjezdovém lyžování Říčky ........................ 2. Šárka Kulhavá 

družstva .......................................... 2. místo dívky;  

               .......................................... 4. místo chlapci 

 Okrsk. kolo v košíkové (org. kola) ...................... 2. místo chlapci;  

               .......................................... 2. místo dívky 

 Vybíjená –okrskové kolo - 5. r. ............................ 1. místo chlapci;  

                .........................................  2. místo dívky 

                       -  okresní kolo - 6. r. ............................. 3. místo 

                       -  okresní kolo - 5. r. ............................. 2. místo 

 Kopaná – Coca Cola Školský pohár – okrsk. k. ... 2. místo 

 Kopaná – McDonaľds Cup – okrskové kolo ........ 1. místo 

 Kopaná -  McDonal´ds Cup -  okresní kolo ......... 3. místo 

 Lední hokej – okresní kolo, ml. Žáci ................... 1. místo 

 Hokejbal – okrskové kolo .................................... 2. místo 



 Gymnastika – mladší žákyně – okresní kolo ........ 2. místo 

 Přebory školy v běhu na lyžích - Závodilo 198 žáků, v soutěži tříd zvítězila         

5. A třída 

 

                     
 

 Mažoretky - vedoucí Jaroslav Hájek a Ludmila Krčálová 
 září Hradec Králové – přehlídka 

 listopad Libchavy – schůze ČČK 

 prosinec Česká Rybná – ples hasičů 

 duben  školní akademie 

 Jablonné n. O. – taneční soutěž 

květen  Žamberk – Majáles GŽ 

 Žamberk – penzion pro důchodce 

 Rokytnice v O.H. – Běh TF 

 EMA Žamberk 

 Jeseník – kvalifikace na mistrovství ČR 

 Hořice – semifinále mistrovství ČR 

 Choceň – 135 let založení SDH 

červen  Dvorní slavnost - dětský den školy 

  Žamberk – sportovní den školy    

   Žamberk – Běh TF 

   Žampach – dětský den 

   Litomyšl – přehlídka mažoretkových skupin 

 



  
 

 Olympiády a znalostní soutěže 

 Anglický jazyk – školní kolo pro 5. – 9. ročník 

-  okr.kolo 6. – 7. r. ...................... 1. Věra Danielová 

                  .................................... 2. Eva Jansová 

- okr. kolo 8. – 9. r………………1. Tereza Uřičářová 

 Francouzský  jazyk – školní kolo pro 7. – 9. ročník 

- krajské kolo ............................... 3. Kristýna Maulerová 

 

 Mineralogická – okresní kolo .............................. 8. - 10. místo 

 Chemická – okresní kolo ..................................... 2 žáci  

 Biologická ............................................................ 2 žáci 

 Přírodovědná soutěž 4. a 5. roč.– školní kolo3 .... 38 žáků 

 Pythagoriáda – matemat. soutěž – školní kolo ..... 25 žáků  

-okresní kolo .... 2 žáci 

 český jazyk –okresní kolo .................................... 1. Tereza Uřičářová 

       - krajské kolo ………………………5. Tereza Uřičářová  

 dějepis – školní kolo ............................................ 14 žáků 

                    - okresní kolo……………………………2 žáci 

 čtenářská soutěž – školní kolo ............................. 1. Monika Břízová 

 Viola – sbormistr Jaromír Žejdlík     

 Adventní koncert v kostele sv. Václava 

 Vystoupení v městském muzeu 

 Adventní zpěvy na Staroměstském náměstí 

 Zpěv u kaple Ecce homo Pod Suticí 

 Školní akademie 

 Krajské kolo soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů v Holicích 

 Vystoupení při otevření rozhledny na Rozálce 

 výstavy 

 vánoční betlém ve vestibulu školy 

 Dvorní slavnost- Den dětí 

 zábavné hry pro děti spojené s odměnami pro soutěžící, organizují učitelé a 

žáci 9.tříd, zvoleno téma kluci za holky, holky za kluky 

 



                   
 sběr starého papíru  

 3x za rok, ve 2. kole sebráno rekordních 15,6 tuny v hodnotě    18 000,- Kč 

 školní časopis   

 pro 1. stupeň – zpracování vtipnou a hravou formou 

 exkurze   

 dějepis  8. ročník  - Praha,  

 6. ročník – Všestary,  

 5. ročník – Planetárium HK 

 kulturní akce říjen Stínoví vojáci - film 

  Una – divoká tanečnice - film 

 prosinec ZUŠ – Vánoční koncert     

   pásmo poezie 

  leden Chlupatá pohádka 

  únor Kocúrkovi – hudební koncert 

   Čarodějný bál – pohádka 

  březen Zlatovláska 

.  květen ZUŠ – Mládí tančí 

  Tajemná zahrada - pohádka  

 3 návštěvy Klicperova divadla     

 

 ekologická výchova  

 třídění papíru, PET – lahví a baterií; exkurze 6. a 7. tříd na řízené skládce a 

čističce odpadních vod 

 školní družina   

 exkurze na policii a do hasičské zbrojnice, hra „Stopovaná s pokladem“, 

zimní závody na bobech 

 protidrogová prevence  

 beseda 9. tříd se starostou, velitelem MP a soc. kurátorkou, návštěva 

programu ve spolupráci s VZP 

 debrujáři (kroužek fyziky)  

 celostátní setkání v prosinci, Dny muzeí ..............  2005 v Praze, 110. 

výročí úmrtí Theodora Brorsena  

 družba   

 návštěva žáků a učitelů ze ZŠ Staničná Košice  

 výtvarné soutěže  



 Den Země ve vestibulu školy 

 svátky dřeva – zámek 

 městské muzeum – „Namaluj pokoj své babičky“ 

 MÚ odbor sociální – volný čas zaměřený na protidrogovou tématiku 

 

8) Zápis do prvních tříd: 
  

 K zápisu dne 20. 1. 2005 se dostavilo 58dětí, zapsáno 44 žáků do dvou 1. tříd. Dvěma dětem 

doporučeno zařazení do Speciální školy, rodiče dvanácti dětí požádali o odklad. 

 

  
 

 

9) Koncepce školy: 

 
 soustavné zkvalitňování výuky 

 účast na DVPP 

 používání internetu pro učitele 

 modernizace počítačové učebny, využívání internetu a dataprojektoru při vyučování 

 zlepšování školního prostředí - opravy podlah, rekonstrukce osvětlení, inovace žákovských lavic 

a židliček, nákup nového nábytku 

 zapojování rodičů v co nejširší míře do života školy 

 organizování zábavných akcí pro žáky: akademie, tělovýchovné soutěže, bruslařský a lyžařský 

den, dětský den, sportovní dopoledne 

 informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím článků v ŽL 

 

10) Spolupráce s MěÚ: 

 
 Den Země – exkurze na řízenou skládku 

 beseda o odpadech a Sdružení Orlice 

 podání projektů do programu MÚ pro práci s mládeží 

 besedy se starostou města, velitelem MP a kurátorkou pro mládež 

 zastoupení učitelů v městském zastupitelstvu 

 kulturní vystoupení Violy a Mažoretek při městských akcích 



 propagace města a místního regionu při mezinárodních výměnných akcích Violy 

 

11) Organizace Běhu Terryho Foxe: 

 
 Ve spolupráci s Městem Žamberk, tratě vedeny centrem města a zámeckým parkem, účast umělců 

z Prahy (J. Krytinář aj.). Účast  dosáhla rekordního čísla 362, vybráno bylo 13 718,- Kč. 

 

  
 

 

12) Získávání grantů : 

 
 náklady na provozování internetu: 26 000,- Kč; žádost podána 27. 12. 2004, přiděleno dne 24. 5. 

2005 

 náklady na školení, výukový SW a HW: 114 500,- Kč ( vlastní podíl 22 279,- Kč ), žádost podána 

24. 1. 2005, přiděleno dne 28. 5. 2005 

 zřízení multimediální učebny zeměpisu: 290 000,- Kč (vlastní podíl 99 000,- Kč), žádost podána 

29. 3. 2005 

 zřízení multimediální učebny dějepisu a občanské výchovy: 290 000,- Kč (vlastní podíl 100 000,- 

Kč), žádost podána 29. 3. 2005 

 mládežnické projekty – finanční zajištění činnosti mažoretek a Violy: 31 000,- Kč 

 ekologický projekt vyhlášený Městem Žamberk: podán 30. 7. 2005 se zaměřením na třídění 

odpadu ve škole 

 

 

13) Spolupráce s rodiči: 
 

 Při škole pracuje SRPDŠ.Výbor je tvořen ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Schůzky s vedením školy 

probíhají čtvrtletně. Při nich se řeší aktuální problémy školy. SRPDŠ vypomáhá škole finančními částkami při 

školních akcích a při nákupu pomůcek. Mimo pravidelných třídních schůzek mohou rodiče navštívit vyučující v 

době jejich konzultačních hodin pro rodiče – každou třetí středu v měsíci v době od 15.00 – 15.30 hodin 

 Rodiče navštěvují veřejná vystoupení Violy, účastní se školních akcí (sportovní den, dvorní slavnost, 

školní akademie) 

 Někteří rodiče - podnikatelé školu finančně podporují. Přibližně 50 rodičů podpořilo činnost školy 

celkovou sumou 142 000,- Kč (využití viz příloha č.1) 

 

 

14) Školská rada: 
 



 Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. byla na škole zřízena Školská rada. Podle rozhodnutí Rady Města 

Žamberk je šestičlenná: dva zástupci města – Mgr. Tomáš Kalous, MUDr. Zdena Vébrová; dva zástupci rodičů – 

Mgr. Zuzana Hovádková, MUDr. Miroslav Mareš; dva zástupci pedagogů – Mgr. Eva Stejskalová, Mgr. Jaromír 

Žejdlík. Ustavující schůze proběhla 3. 5. 2005, předsedou byl zvolen starosta města Mgr. Tomáš Kalous. 

 

15) Stavební úpravy: 

 
V době od června do července 2005 proběhly opět stavební úpravy, které zlepšují pracovní prostředí pro 

žáky i jejich učitele. Současně se tím likvidují hygienické závady dlouhodobého charakteru.  

V první fázi se přistoupilo k celkové rekonstrukci odborné učebny fyziky. Byl splacen úvěr na 

rekonstrukci odborné učebny přírodopisu a chemie a proto se mohlo přejít na „fyziku“. Vybourala se příčka mezi 

stávající učebnou a kabinetem, pak se postupně nově instalovaly rozvody vody, odpadů, elektřiny, byla 

zrekonstruována z hygienického hlediska nevyhovující podlaha a místnost vymalována. Následně firma Školab 

Hradec Králové dodala laboratorní stoly pro 16 žáků a řídící pracoviště učitele. Třída byla vybavena novými 

žákovskými stolky a židličkami. Celkový náklad celé rekonstrukce je 560 000,- Kč. 

 

 
 

V druhé fázi se rekonstruovaly podlahy a elektroinstalace ve dvou kmenových třídách. Jsou to poslední 

dvě učebny s nevyhovujícími podlahami. S vymalováním jsou finanční náklady celkem 220 000,- Kč 

 

16) Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: 

 
 Sokol Žamberk 

 městské muzeum 

 městský kulturní podnik Fidiko 

 městská knihovna 

 městská policie 

 sportovní oddíly  SK Žamberk 

 DDM Animo 

 ZUŠ Žamberk 

 

17) Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 
 

 SOU ......................... 17 žáků 

 SOŠ ......................... 23 žáků 



 G .............................. 8   žáků 

 G víceleté ................ 12   žáků 

 

18) Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2004: 
 

MÚ provoz 1 764 300,- Kč 

  investice (FRIM) 0,- Kč 

ŠÚ    10 979 960,- Kč 

  z toho:   

  mzdové prostředky+OOP 7 810 000,- Kč 

  odvody 2 891 960,- Kč 

  ONIV    260 000,- Kč 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek 

dosažený  za rok 2004: 
1 344,31 Kč 

 

rozdělení do fondů: fond odměn 0,- Kč 

 fond reprodukce 0,- Kč 

 fond rezerv 1 344,31 Kč 

 

 

 

 

V Žamberku dne 13. září 2005    Mgr. Jaroslav Tajbr 

     ředitel školy 


