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1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Škola 
 

název školy Základní škola Žamberk, 28. října 581 

adresa školy Žamberk, 28. října 581 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 49316834 

IZO 049 316 834 

identifikátor školy 600 104 273 

vedení školy ředitel: Mgr. Jaromír Žejdlík 
zástupce ředitele: Mgr. Luděk Holeček 

kontakt tel.: +420 465 613 090 
e-mail: zs28rijna@orlicko.cz 
www: zs28rijna-zamberk.cz 
ID datové schránky: w39kfw2 

 
1.2 Zřizovatel 
 

název zřizovatele Město Žamberk 

adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

kontakt tel.: 465 670 211, 465 670 300 
 

 
1.3 Součásti školy 
 

 kapacita 

Základní škola 425 žáků 

Školní družina 90 dětí 

 
1.4 Základní údaje o součástech školy 
 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

1. stupeň ZŠ 10 225 22 19 

2. stupeň ZŠ 8 200 23 15 

Školní družina 3 90 30 30 

 
1.5 Materiálně-technické podmínky školy 
 
Zázemí školy: 
 
Areál školy zahrnuje 2 samostatné budovy, hlavní budovu a budovu  pro školní družinu.  
Hlavní budova pochází z počátku 20. století, dnes již nesplňuje zcela podmínky  pro moderní 
pojetí výuky a nastává potřeba její postupné revitalizace. Během prázdnin proběhla oprava 
fasády v levé části budovy z pohledu ze školního dvora s velmi vydařenou výmalbou 
s námětem moře. Došlo také k výměně oken a dveří ve vchodovém objektu a současně s tím 
i k vybudování nového systému zabezpečení přístupu do školy prostřednictvím čipů, a to i ze 
strany školní jídelny. Během prázdnin jsme vybavili t novým nábytkem 4 učebny, vybudovaly 
se nové šatny na hřišti v parku, ve školní družině vyrostlo nové pískoviště a další prvky. 
Hlavní budova i budova školní družiny jsou vytápěny akumulačními kamny. Postupně 
dochází k výměně starých kamen za moderní.  
 
 
 

mailto:zs28rijna@zamberk.alberon.cz
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Vybavenost školy nábytkem, učebními pomůckami: 
 
Škola je vybavena starším nábytkem, postupně během prázdnin jsme opravili a vybavili 
novým nábytkem 4 třídy. Sborovna a ředitelna odpovídají moderním požadavkům 
pracovního prostředí. Výměnu nábytku by si zasloužila pracovna zástupce ředitele. Neustále 
se rozvíjí a rozšiřuje počítačová síť a vybavení nutnou IT technikou. Podle požadavků 
pedagogů byly doplňovány pomůcky a výukové materiály. 
 
Školní hřiště: 
 
Součástí školy je oplocené školní hřiště. V loňském roce proběhla jeho revitalizace, takže  již 
odpovídá bezpečnostním požadavkům a požadavkům moderní výuky tělesné výchovy. Letos 
v létě byly postaveny nové šatny a sklad pomůcek Tv. Na asfaltové ploše jsou umístěná 
hřiště pro míčové hry a doskočiště pro skok daleký opatřené tartanovým rozběžištěm. 
 
Tělocvična: 
 
K výuce tělesné výchovy a sportovních her využíváme tělocvičnu gymnázia a tělocvičnu 
města „U  žirafy“, protože vlastní tělocvičnu nemáme. 
Součástí areálu školy je školní dvůr s instalovanými koši na basketbal, dvěma stoly pro stolní 
tenis. Vše slouží k relaxaci a odpočinku žáků. Součásti školního dvora je také venkovní  
učebna. 
 
Školní družina: 
 
Školní družina je umístěna v samostatné budově. Učebny družiny jsou zrekonstruované a 
odpovídají hygienickým požadavkům, jsou vybaveny bohužel starým nábytkem,  který 
bychom do budoucna rádi vyměnili za nový. Na travnaté ploše u školní družiny byly 
instalovány hrací prvky pro volnočasové aktivity dětí. Družina ke své činnosti dále využívá 
areál školního dvora, školní hřiště, tělocvičnu, kuchyňku a počítačovou učebnu. O 
prázdninách bylo vybudováno nové pískoviště. 
 
Školní jídelna: 
 
V budově školy se nachází výdejna školní jídelny, která není součástí školy, ale zajišťuje 
stravování pro žáky a pracovníky školy i pro cizí strávníky. Jídelna splňuje požadavky pro 
stravování.  
 
1.6 Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 27. 1. 2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt tel.: 465 670 211, 465 670 300 

 
Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. Sešla se během roku dvakrát. Na 
schůzkách schvalovala Výroční zprávu, zprávu ČŠI, úpravy ŠVP a řešila chod školy.  
Jednání schůzek je konstruktivní a efektivní. 
 
Předseda školské rady: MUDr. Jiřina Jirešová 
Zástupce rodičů: Ing. Jan Štěpánek 
Zástupce školy: Mgr. Eva Stejskalová 
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 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
 
Při škole pracuje  SRPDŠ. Výbor SRPDŠ je tvořen ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, 
schází se nejméně 2x za školní rok. Při schůzkách výboru SRPDŠ se řeší aktuální problémy 
školy. SRPDŠ vypomáhá škole finančními částkami při školních akcích (LVVZ, plavecký 
výcvik, exkurze), při nákupu pomůcek a odměn pro vítěze soutěží pořádaných školou.  
 
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání  Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 1. až 9. ročníky 

 
2.2 Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM   1. – 5. ročník  
 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 6. – 9. ročník   

Škola pro život – školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání  
 
Škola pro život – školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání   

 
Školní vzdělávací program byl uveden do souladu s upraveným RVP ZV platným od 1.9. 
2017, aby škola mohla podle upraveného ŠVP začít učit od 1. 9. 2017.   
 
Volitelné předměty:  Německý jazyk, Ruský jazyk 
    
Nepovinné předměty: English club, Zájmová Tv,  Sborový zpěv    
       
3 Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem 41 

Počet učitelů ZŠ 27 + 1(DPP) 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 3 

Počet hospodářských zaměstnanců ZŠ 6 

Počet školních asistentů 1 

Počet školních psychologů 1 (do 31.1.2018) 

 
3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Lenka Bečková ekonomka školy 1,0 SEŠ s maturitou 

Jaroslav Tomeš školník a údržbář 1,0 SOŠ s maturitou 

Lucie Andrlová uklízečka 0,5 vyučená 

Eva Langerová uklízečka        1,0 SOŠ s maturitou 

Miloslava Svatošová uklízečka 1,0 vyučená 

Dana Fišerová uklízečka 1,0 SOŠ s maturitou 

 



6 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 76 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (učitelé a vychovatelky) 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

z toho 
v důch. věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 1 10 2 8 1 8 1 2 4 27 
 

3.5 Údaje o pedagogických pracovnících 

 Pracovník Aprobace Úvazek Funkce Roků ped. 
praxe 

1. Appeltauerová Eva Mgr. 1.- 5. roč. 0,36 učitel 1. - 5. roč. 38 

2. Balcarová Denisa   Učitelka MŠ 0,9 vychovatelka ŠD 26 

3. Biedlová Zuzana Mgr. F – Ch 1 učitel 6. - 9. roč.  15 

4. Buňata Jan Mgr. Tv - Pg 1 učitel 6. - 9. roč. 33 

5. Čížková Helena Mgr. 1.- 5. roč. Hv 1 zástupce ředitele 35 

6. Elstnerová Jana Mgr. M 0,95 učitel 6. - 9. roč. 32 

7. Falladová Jana Mgr. 1.- 5.  roč., Aj 1 učitel 1. - 5. roč.  22 

8. 
Frimlová Romana   vychovatelství 0,9 

vedoucí 
vychovatelka ŠD 

26 

9. Hauptmannová        
(do 31.10.2017) 

Mirka Mgr. Aj - Tv 0,8 učitel 6. - 9. roč. 26 

10. Hillerová Martina Mgr. 1.- 5.  roč. 1 učitel 1. - 5. roč.   24 

11.  Holeček Luděk Mgr. P ř – Ch 1 učitel 6. - 9. roč. 19 

12. Hovorka Jiří Mgr. F - Ztv 0,7 učitel 6. - 9. roč. 38 

13. Kohoutová Regina Mgr. Rj - D - Nj 1 učitel 6. – 9. roč. 20 

14. Kosková Petra Mgr. Nj - Z 0,6 učitel 6. - 9. roč. 11 

15. Králová Marie Mgr. 1.- 5.  roč., Aj 1 učitel 1. - 5. roč.   12 

16. Malečková Iveta Mgr. 1. – 5. roč. 1 učitel 1. – 5. roč.  22 

17. 
Marešová Hana Mgr. 

spec. 
pedagog. 

0,41 učitel 6. - 9. roč. 21 

18. Nosálová        
(do 22.11.2017) 

Hana 
Paed
Dr. 

Tv - Bi 1 ředitelka školy 34 

19. Nováková Barbora Mgr. 1. – 5. roč 1 učitel 1. – 5. roč. 10 

20. Pachelová Michaela Mgr. 1. – 5. roč.; Aj 1 učitel 1. – 5. roč. 17 

21. Papáčková Eva Mgr. spec. ped.  1 učitel 1. – 5. roč. 28 

22. Smolová (d) Ludmila Mgr. A j - Fj 0,68 učitel 6. - 9. roč. 39 

23. 
Solničková 

Drahosla
va 

Mgr. Čj – Vv 1 učitel 6. – 9. roč. 34 

24. Stejskalová Eva Mgr. 1. – 5. roč 1 učitel 1. – 5. roč 35 

25. Stratilová                 
(od 20.11.2017) 

Jana Mgr. Aj - Př 0,27 učitel 6.-9. roč. 10 

26. Svitáková DPP 
(od 1.12.2017) 

Anna Mgr. Tv 0,18 učitel 6.-9.ročník 14 

27. Šindelářová Naďa Mgr. 1.- 5. roč. Hv 1 učitel 1. -5. roč.   25 

28. Tobešová Zuzana   vychovatelství 0,9 vychovatelka ŠD 19 

29. Vaňousová Renata Mgr. Čj - Ov 1 učitel 6. - 9. roč. 31 

30. Viktorová Zdeňka Mgr. 1.- 5. roč. 1 učitel 1. - 5. roč.  22 

31. Žejdlík Jaromír Mgr. Rj – Hv - Nj 1 učitel 6. - 9. roč. 30 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na střední školy 
 
4.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 2018 

1 29 1 2 

5. 4. 2018  proběhl zápis prvňáčků do 1. tříd. Za přítomnosti logopedů a našich učitelek 1. 
stupně všechny děti, které se dostavily k zápisu, plnily za přítomnosti rodičů zajímavé úkoly. 
Zápisem je provázeli žáci 1. stupně a ze školy si budoucí prvňáčci odnesli drobný dáreček. 

Se školou se mohli budoucí prvňáčci seznámit jednak dne 26. 3. 2017 během dne 
otevřených dveří a jednak při návštěvě MŠ Sluníčko a MŠ Helvíkovice ve výuce 1. tříd.  

Akce probíhající na naší škole pro budoucí prvňáky: 
 

Zábavné odpoledne pro budoucí a současné prvňáky s rodiči 

Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd v MŠ Sluníčko 

Den otevřených dveří 

Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd a třídních učitelek současných prvních tříd 
v MŠ Čtyřlístek         

Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídách 

Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd v  MŠ Helvíkovice 

  

4.2. Získávání nových žáků do 6. ročníků 

 
Při získávání žáků z 5. tříd jsme se orientovali hlavně na malotřídní školy v okolí, ZŠ Líšnice, 
ZŠ Lukavice, ZŠ Bohousová, ZŠ Nekoř a ZŠ Česká Rybná. Žákovský parlament 
zorganizoval den otevřených dveří pro budoucí spolužáky ze 4. a 5. tříd  malotřídních škol z 
Líšnice, Lukavice, Bohousové, Nekoře a České Rybné, ale i pro všechny ostatní zájemce 
tohoto věku o naší školu.  
 
4.3 Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 7 0 

soukromá gymnázia 3 0 
  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 
z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odborné 
učiliště  

celkem 
  

9 8 4 6 7 9 43 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odborné 
učiliště  

celkem 

 0 0 0   4  0  4 
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d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

9 2 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

47 2 

  
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu v 1. pololetí 
1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. 27 2 25 0 0 

2.A 24 4 20 0 0 

2.B 23 1 22 0 0 

3.A 21 3 18 0 0 

3.B 22 7 15 0 0 

4.A 22 3 19 0 0 

4.B 23 2 21 0 0 

5.A 22 11 11 0 0 

5.B 22 9 13 0 0 

Celkem 179 40 139 0 0 

 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

6.A 19 9 9 1 0 

6.B 19 15 4 0 0 

7.A 24 18 4 2 0 

7.B 24 14 6 4 0 

8.A 21 13 4 4 0 

8.B 22 15 5 1 1 

9.A 24 12 12 0 0 

9.B 24 12 11 1 0 

Celkem 177 108 55 13 1 

 
Celkový přehled 
 

 Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 179 40 139 0 1 

2. stupeň 177 108 55 13 0 

Celkem 356 148 194 13 1 
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Přehled o prospěchu v 2. pololetí 
1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenání
m 

Neprospěl
o 

Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 27 0 25 2 0 0 

2.A 24 5 19 0 0 0 

2.B 23 1 22 0 0 0 

3.A 21 7 14 0 0 0 

3.B 22 5 15 0 0 0 

4.A 22 5 17 0 0 0 

4.B 23 3 20 0 0 0 

5.A 22 12 10 0 0 0 

5.B 22 9 14 0 0 0 

Celkem 179 47 156 2 0 0 

 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

6.A 19 9 9 0 0 

6.B 19 13 6 0 0 

7.A 24 17 6 1 0 

7.B 24 16 6 2 0 

8.A 21 14 5 2 0 

8.B 22 14 8 0 0 

9.A 24 16 8 0 0 

9.B 24 18 5 0 0 

Celkem 177 117 53 5 0 

 
Celkový přehled 
 

 Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 205 47 156 2 0 

2. stupeň 175 117 53 5 0 

Celkem 380 164 209 7 0 

 
Přehled o chování v 1. pololetí 
1. stupeň       
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 27      

2.A 24   2   

2.B 23      

3.A 21    2  

3.B 22      

4.A 22   2   

4.B 23    1 1 

5.A 22 4  2 5  

5.B 22      

Celkem 179 4  6 8 1 
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2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

6.A 19        

6.B 19   1 1    

7.A 24   2 3 3 1  

7.B 24 1  1     

8.A 21    5 1  1 

8.B 22        

9.A 24 5       

9.B 24 3   2 1   

Celkem 177 9  4 10 5 1 1 
 

Celkový přehled: 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. stupeň 179 8 0 6 8 1 0 0 
2. stupeň 177 18 0 4 10 5 2 0 

Celkem 356 26 0 10 18 6 1 1 

 
Přehled o chování v 2. pololetí 
1. stupeň       

Třída Počet žáků Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 27      

2.A 24 1   1 1 

2.B 23      

3.A 21     1 

3.B 22      

4.A 22 7  3   

4.B 23 6    1 

5.A 22 4   3  

5.B 22      

Celkem 179 18  3 4 3 
 

2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

6.A 19 2  1 2    

6.B 19 4  2 2 1   

7.A 24 7    6 1  

7.B 24 6   3 2   

8.A 21 5   1 1  2 

8.B 22 2       

9.A 24 3 2 2   2  

9.B 24  4      

Celkem 177 29 6 5 8 10 3 2 

 
Celkový přehled: 
 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. stupeň 179 18 0 3 4 3 0 0 
2. stupeň 177 29 6 5 8 10 3 0 

Celkem 356 47 6 8 12 13 3 0 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
Celkový přehled za 1. pololetí 
 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 7282 34,51 0 0 

2. stupeň 8113 45,00 3 0,017 

Celkem 15395 39,37 3 0,008 

 
Celkový přehled za 2. pololetí 
 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 8509 40,51 10 0,048 

2. stupeň 10626 59,697 244 1,371 

Celkem 19135 49,317 254 0,655 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení : Počet žáků 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 1 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení 16 

 
Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žákům se zdravotním 
postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením 
více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žákům se zdravotním 
znevýhodněním (tj. zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími 
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žákům se sociálním 
znevýhodněním. 
Pro základní vzdělávání žáků se speciálními potřebami vytváříme podnětné a vstřícné školní 
prostředí, které žákům umožňuje rozvíjení vnitřního potencionálu, podporuje jejich sociální 
integraci a směřuje k celoživotnímu učení odpovídajícímu budoucímu pracovnímu uplatnění. 
Na škole pracoval výchovný poradce, asistentka pedagoga a školní psycholožka. 
 
5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu 
 
Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly 
dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a  
práva žáků, učitelů a zákonných zástupců žáků jsou dány školním řádem. Součástí školního 
řádu je i klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch žáků.  
Výuka probíhala v 17 třídách, vyučovalo se podle platných vzdělávacích programů a dle nich 
zpracovaných plánů učiva. 
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Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 

rozvrh hodin (psychohygiena) Vyučování probíhalo podle rozvrhu, který 
splňoval psychohygienické zásady. 

vzdělávání žáků se i vzdělávacími Vzděláván í žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami probíhalo podle zpracovaných IVP, na 
škole pracovala asistentka pedagoga. 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci byli vzděláváni 
diferencovaně v hodinách. 

informační systém vůči žákům a rodičům Na škole jsou funkční a pravidelně aktualizované 
internetové stránky, informace jsou podávány 
prostřednictvím klasických žákovských knížek na 
1. stupni a elektronických na 2. stupni.              
Na budově školy je umístěna informační tabule, 
která je pravidelně aktualizovaná. 

činnost školního psychologa, speciálního 
pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 

Škola nemá vlastního psychologa, má 6 
speciálních pedagogů, při řešení problémů 
spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, 
Speciálním pedagogickým centrem Ústí nad 
Orlicí a Centrem Mimoza Ústí nad Orlicí. 

prevence sociálně-patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní  
program přístupný na stránkách  školy, školní  
metodik prevence ve spolupráci s výchovným 
poradcem sleduje podmínky výskytu sociálně 
patologických jevů, organizuje preventivní 
programy, při kterých spolupracuje se školní 
psycholožkou. 

klima školy Klima školy je hodnoceno kladně žáky, 
vyučujícími i rodiči, škola získala titul Etická 
škola zlatého stupně jako jediná škola 
Pardubického kraje, škola uspěla v nadačním 
programu Josefa Luxe. 

přijímaná opatření a jejich vliv na 
zlepšení výchovně-vzdělávacího 
procesu 

Výchovná opatření mají ve většině případů  
pozitivní výchovný dopad na žáky. 
 

 
Výchovné poradenství  
 

Počátek školního roku je spojen s kompletací dokumentů jednotlivých tříd, zapsání 
nových údajů do evidence. U žáků, kteří jsou v péči školního poradenského zařízení 
výchovný poradce vede jejich materiály a s potřebnými informacemi seznamuje jednotlivé 
vyučující. U některých žáků je poradenská péče spojena s vypracováním individuálně 
vzdělávacích plánů (IVP). Práci s žáky v poradenské péči výchovný poradce sleduje i 
během hospitací ve výuce během školního roku. 

Od začátku školního roku se výchovní poradci setkávají také se  zástupci krajského 
úřadu, PPP UO a Úřadu práce. Žákům, kteří v daném školním roce končí povinnou školní 
docházku zprostředkujeme přehlídku SŠ a odborných učilišť v České Třebové, Na 
Skalce. Pro stejnou kategorii žáků slouží i  skupinová návštěva informačního a 
poradenského střediska na Úřadu práce. Pravidelně tuto akci spojujeme s informativní 
exkurzí na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí.  

Výchovný poradce průběžně předává informace žákům 9. ročníků o možnostech 
dalšího studia na středních školách a v učebních oborech, informuje např. o dnech 
otevřených dveří. V uplynulém školním roce byli i zástupci SPŠ Letohrad a Střední školy 
řemesel, obchodu a služeb prezentovat možnosti studia i přímo ve výuce. Pravidelně 
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probíhá také návštěva našich vycházejících žáků na Obchodní akademii v Kostelci nad 
Orlicí. 

Třídní schůzky na konci prvního čtvrtletí nezahrnují jen informace o prospěchu a 
chování. Rodiče 5. a 9. ročníků jsou zváni také na setkání s výchovným poradcem a 
informacemi o přijímání žáků na střední školy (o vyplňování přihlášek, zápisových 
lístcích). Do konce listopadu si někteří žáci 9. ročníku podávají přihlášky na střední 
umělecké školy, kdy je přijetí spojeno se složením talentové zkoušky.  

Na přelomu kalendářního roku probíhá předběžný průzkum mezi vycházejícími žáky, 
který se týká výběru vhodných středních škol.  Konec prvního pololetí je spojen nejen 
s prospěchem žáků, ale i  se stručným zhodnocením IVP od vyučujících. 
Do konce února si žáci vyberou 2 střední školy. Přihlášky na SŠ tiskneme ve škole po 
předchozím  přijetí informací od žáků k jejich správnému doplnění.  

V březnu finišuje příprava „deváťáků“ k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. 
V dubnu probíhaly přijímací zkoušky v 1. a 2. termínu. 26. dubna se na naší škole 
uskutečnila schůzka výchovného poradce a třídních učitelů 9. ročníku se zákonnými 
zástupci, kde jim byly předány zápisové lístky. Vše bylo zaevidováno v podpisovém 
archu. Po vyvěšení výsledků na jednotlivých středních školách jsme pomáhali 
neúspěšným žákům s výběrem jiné stření školy a s tiskem nových přihlášek na ni. 

Během celého školního roku probíhala průběžná spolupráce s Pedagogicko – 
psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, se Střediskem výchovné péče Kamínek. 
Těmto zařízením byly odesílány žádosti o vyšetření integrovaných žáků. Průběžná byla i 
spolupráce výchovného poradce s vyučujícími a třídními učiteli týkající se informací o 
problémových  nebo integrovaných žácích. V nutných případech jsme jednali i se sociální 
kurátorkou pro mládež.  

 
Průběh a výsledky vzdělávání 
 
Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, cíle jsou ve většině případů 
stanoveny vhodně a přiměřeně k aktuálnímu stavu třídy, jsou respektovány individuální 
vzdělávací potřeby žáků. Cíle jsou konkretizovány ve výuce. Probírané učivo jednotlivých 
předmětů navazuje na předcházející témata. 
 
Materiální podpora výuky 
 
Většina učeben je vhodně uspořádaná vzhledem k cílům výuky, většina  učeben je podnětná 
vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků, ve škole chybí moderní nábytek, který by 
odpovídal moderním požadavkům. Letos jsme vybavili moderním nábytkem a úložnými 
prostory 5 učeben. Také učební pomůcky v některých případech neodpovídají moderním 
trendům výuky. Učební pomůcky, učebnice, didaktická technika jsou v hodinách používány 
účelně. 
 
Vyučovací formy a metody 
 
Vnitřní členění hodin a řízení výuky většinou odpovídá pedagogickým zásadám. V hodinách 
je podporován osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné 
respektování a tolerance. V některých hodinách jsou používány metody a formy práce, které 
žákům umožní seberealizaci, aktivní a emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních 
možností, potřeb a zkušeností. Někteří vyučující využívají metody aktivního, prožitkového 
učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou. Výuka frontální, 
skupinová a individuální je účelně využívána. Učitel vstupuje vyváženě do procesu výuky 
jako organizátor výuky a jako zdroj informací. V některých případech je respektováno 
individuální tempo a možnost relaxace žáků. Různé metody a formy práce jsou aplikovány 
účelně. 
 
 



14 

 

Motivace žáků 
 
Zájem žáků o výuku a jejich aktivita je na vysoké úrovni u žáků 1. stupně, čím jsou žáci starší 
tím se zájem snižuje. Velkou roli v zájmu žáků o výuku a vyučovaný předmět hraje osobnost 
a nadšení učitele. V některých předmětech vyučující propojují teorii s praxí nebo jsou 
využívány zkušenosti žáků ve výuce, což vzbuzuje u žáků zájem o vyučovaný předmět nebo 
probíranou látku. Na motivaci žáků má vliv i hodnocení, ke zvýšení motivace někteří 
vyučující využívají analýzu chyb. 
  
Interakce a komunikace 
 
Škola byla vyhodnocena jako první v Pardubickém kraji oceněním Etická škola zlatého 
stupně, což předpokládalo kladné hodnocení klima školy. Žáci jsou vedeni k akceptování 
stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem, mají možnost 
vyjádřit vlastní názor, ve většině hodin mohou argumentovat a diskutovat. Žáci jsou vedeni 
k vzájemnému respektování a toleranci. V některých hodinách mají žáci příležitost 
k samostatným řečovým projevům, k rozvoji komunikativních dovedností. 
  
Hodnocení žáků 
 
Hodnocení žáků probíhá podle klasifikačního řádu, většinou je věcné, adresné, je 
zdůvodněné učitelem. Většinou učitelé respektují individuální schopnosti žáků, oceňují 
pokrok. Někteří učitelé využívají také vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, semináře, školení a kurzy byly zaměřeny 
na získání nových zkušeností a zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy.  
 
 
 
 
 

název akce instituce 
(VŠ/zařízení pro další 
vzdělávání) 

Počet učitelů 

1.  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro koordinátory ŠVP 
UK Praha 1 

2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Robotika 
Zámek Žamberk 1 

Školení „ zuřivec“ 
Pardubice 1 

Školení ICT  
Hradec Králové 1 

Ochrana člověka za běžných rizik 
Pardubice 1 

Školení NJ  
Praha 1 

Kurz- snowboard 
Říčky 1 

Školení GDPR 4x 
Žamberk 3 

Školení –spolupráce ped.-asistentem na 1s. 
Žamberk 2 

Školení řidičů 
Žamberk 2 

Školení vyhláška č.50  
Žamberk 1 

Školení BOZP  
Žamberk 2 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve 
školách 

Pardubice 1 

Právní vědomí vychovatelek ŠD 
Ústí n.Orlicí 1 

Spisová služba a nařízení GDPR 
Ústí n.Orlicí 2 

Školení výchovných poradců  
Česká Třebová - burza 1 

Školení výchovných poradců  
PPP Ústí nad Orlicí 1 

Školení preventistů PPP  
Ústí n.Orlicí 1 

E - Twinning 
Praha 1 

Financování ZŠ 
Pardubice 1 

Školení ERASMUS 
Praha 3 



16 

 

7. Spolupráce školy a dalších subjektů  
 
7.1 Spolupráce se školami v regionu 
 
ZŠ Nádražní 743 Žamberk: 

- koordinace termínů 
            - výměna zkušeností  
 
 
 
Mateřské školy:  

– listopad: zábavné odpoledne pro předškoláky, prvňáky a jejich rodiče za účasti  

               budoucích patronů – žáků 8. tříd 

            -  návštěva 4 pedagogů v MŠ Sluníčko 

 - informace v MŠ pro budoucí prvňáčky  -  návštěva 4 pedagogů z naší 

                             školy v MŠ Helvíkovice 

 - návštěva předškoláků z MŠ Sluníčko v 1. třídách, účast ve výuce 

 - návštěva předškoláků z MŠ Helvíkovice v 1. třídách, účast ve výuce 

 - návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek v 1. třídách, účast ve výuce 

 - návštěva 2 pedagogů v MŠ Helvíkovice 

 

Gymnázium Žamberk: 

 - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště 

 - materiálová výpomoc, zapůjčení hřiště 

 - nábor žáků 

 - Memorandum o spolupráci 

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk: 

   - nábor žáků 
  - Technohrátky 

   - spolupráce při realizaci projektů 
 
Průmyslová střední škola Letohrad: 
   - nábor žáků 
 
7.2 Spolupráce školy s praxí a s partnery 
 
Škola spolupracuje s firmami a organizacemi v okolí. Mezi formy spolupráce s partnery patří 
exkurze ve firmách, kde žáci vidí přímo v reálných podmínkách výrobu. Další formou 
spolupráce jsou besedy, dny otevřených dveří ve firmách, zábavné akce pro děti a mládež, 
finanční podpora. Firmy probouzí v žácích zájem o technické obory. 

Škola velmi úzce spolupracuje s firmami Bühler a Dibaq a.s. 

- Firma Bühler: Metodická podpora při realizaci projektů z technické oblasti 
Konzultace při realizaci projektu  
Finanční podpora 
Zábavné dopoledne ve firmě pro žáky 
Příprava založení technického kroužku na škole 
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7.3 Spolupráce s Městem Žamberk 
 

 organizace Běhu naděje 

 účast v celoměstské soutěži ve sběru druhotných surovin 

 kulturní vystoupení Violy při městských akcích 

 propagace města a místního regionu při mezinárodních výměnných akcích Violy 
 

 propagace města a místního regionu při mezinárodních výměnných akcích 
projektu e-Twinnig 

 účast na akcích pořádaných Městem 
 
7.4 Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu 
 
 - ZUŠ Žamberk 
 - SVČ Animo 
 - Městský kulturní podnik Fidiko 
 - Městská knihovna 
 - Městská policie 
   - Městské muzeum – návštěvy výstavy 
 - sportovní oddíly  SK Žamberk 
 
7.5 Výchovně – vzdělávací akce školy 
 

Měsíc Akce Třída Místo 

Září Dopravní soutěž 2.,3.,4., dopravní hřiště 

Exkurze- čistička 
odpadních vod 

3.A, 4.A,B Žamberk 

Plavání 3.,4.,6. Ústí nad Orlicí 

Den jazyků 1.AB,9.B škola 

Preventivní vlak 7.A,B Letohrad 

Říjen Adaptační pobyt 4.,5.,6 Nekoř 

Dopravní soutěž- finále 2.,3.,4. dopravní hřiště 

Burza škol pro žáky  Česká Třebová 

Den jazyků pro žáky  škola 

Exkurze Permonium 9.A,B Oslavany u Brna 

Erasmus- Portugalsko vybraní žáci 6ž. Portugalsko 

Planetárium 5.A,B Hradec Králové 

Návštěva AV ČR Praha 1uč. 2ž. Praha 

Exkurze Pevnost 
poznání+ ZOO 

8.A,B Olomouc 

Eko - KOM  1.-9.roč. škola 

Kamarádi on -line 4.A,B, 5.A,B škola 

Hazard kolem nás 7.A,B škola 

Listopad Hazard kolem nás 8.A,B škola 

Exkurze – Škoda Auto 8.A,B Mladá Boleslav 

Úřad práce a návštěva 
SŠ automobilní 

9.A,B Ústí nad Orlicí 

Divadlo - Sůl nad zlato 1.2.A,B Žamberk 

Přednáška Policie 
Žamberk - šikana 

7.A,B škola 

Šachový turnaj 3.-9.roč. škola 

Viola - soustředění žáci Violy škola 



18 

 

Exkurze – Záchranná 
stanice 

6.A,B Jaroměř 

Florbal- okrskové k. vybraní ž. Jablonné n.Orlicí 

Dějepisná olympiáda- 
školní kolo 

žáci školy škola 

Exkurze Parlament 9.A,B Praha 

Městská knihovna 2.A,B Žamberk 

Šachy Lanškroun 3.-5 roč. Lanškroun 

OA Kostelec- finanční 
gramotnost 

9.A,B Kostelec n. Orlicí 

Zámek- obory 8.,9.A,B Žamberk 

Městská knihovna 5.A Žamberk 

Divadlo - Listování 6.-9. roč. Žamberk 

DOD+ Vánoční jarmark 4.B Žamberk 

Viola- muzeum vybraní ž. Žamberk 

Prosinec Vánoční pálka vybraní ž. škola 

Florbal- vánoční turnaj 3.-5.roč. Bohousová 

Mikuláš - nadílka 1.-5.roč. škola 

Advent v Německu vybraní ž. Drážďany, Senftenberg 

Florbal - okrskové kolo vybraní ž. 8.9.r. Jablonné n. Orlicí 

Městské muzeum 3.4.5.6.roč Žamberk 

Divadlo- Tři mušketýři 7.-9.roč. Hradec Králové 

Halová kopaná 8.-9.roč. Žamberk Žirafa 

Viola- koncert v Libáni žáci školy Libáň 

Viola- koncert na 
Staroměstském nám. 

žáci školy Praha 

Viola - Vánoční koncert 
v kostele sv.Václava  

žáci školy Žamberk 

Viola – Vánoční koncert 
pro ZŠ 28.října 

žáci školy Žamberk 

Třídní vánoční besídky žáci školy Žamberk 

Leden Okresní přebor 
v lyžování - obří slalom 

vybraní žáci Říčky 

Dějepisná olympiáda 2 žáci Ústí n. Orlicí 

ČVUT  vybraní ž. Praha 

Soustředění Violy žáci školy škola 

Divadlo- Staré pověsti 
české 

2.-5.roč. Žamberk 

Olympiáda v ČJ vybraní žáci Ústí n. Orlicí 

Přednáška a návštěva 
ČS 

4.A,B Žamberk 

Únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyžařský výcvik-Karosa 7.roč. Říčky v O. horách 

Cestopisná přednáška- 
Vietnam 

6.-9.roč. Divadlo Žamberk 

První pomoc -
přednáška 

7.B škola 

Lední hokej- okresní 
turnaj 

6.-9.roč. Ústí nad Orlicí 

Přednáška- nebezpečí 
internetu 

7.B škola 

MŠ Sluníčko- pohádka 
Červená Karkulka 
v podání žáků 5.B 

5.B Žamberk MŠ Sluníčko 

Soustředění Violy žáci školy škola 
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Březen 
 
 
 

Velikonoční švihadlo 1.-5.roč. škola 

Návykové látky-
přednáška 

7.B škola 

Sportovní den celoškolní akce škola 

Poznáváme řemesla 1.- 5.roč. MŠ Ž.  a  Helvíkovice 

Noc s Andrzenem vybraní žáci školní družina 

Den otevřených dveří  škola 

Divadlo o brýlaté 
princezně 

1.- 5.roč. Žamberk-divadlo 

Krajské kolo FVTM vybraní žáci Pardubice 

Soustředění Violy  žáci školy škola 

Návštěva ze SPC 3.B škola 

Duben Výchovný koncert ZUŠ 1.roč. Žamberk 

Pythagoriáda-školní k.  vybraní žáci škola 

Vybíjená chlapci –
okrskové kolo 

4.-5.roč. Hala Žirafa 

Zkouška Violy žáci školy Litomyšl 

Návštěva Senftenbergu vybraní žáci Senftenberg 

Hokejbal proti drogám 7.-9.roč. Letohrad 

Vybíjená dívky –
okrskové kolo 

4.-5.roč. hala Žirafa 

Přijímací zkoušky 9.roč. 
na střední školy 

  

Příjímací zkoušky na 
víceleté gymnázium 

žáci 5.roč.  

Přednáška - Kriminalita 
mládeže 

7.B Žamberk 

Přijímací zkoušky na 
Gymnázia a střední 
školy 

5.a 9.roč.  

CEMA - výroba dárků 
ke dni matek 

3.B škola 

Jarmark výrobků 4.B Žamberk 

Mumie světa  –
dějepisná exkurze 

6.B Praha 

Jízda zručnosti- testy 5.-9.roč. školní dvůr 

Dopravní výchova  5.A-5.B škola 

Soustředění Violy žáci školy Žamberk 

Filmové představení 
Planeta Česko  

4.-9.roč. Žamberk - divadlo 

Vybíjená okresní kolo -
chlapci 

4.-5.roč. Ústí nad Orlicí 

Dopravní výchova  7.-9.roč. škola 

Květen Turnaj Mc Donald´s 
Cup 

4.-5.roč. stadion Žamberk 

Dopravní výchova 4.A,B dopravní hřiště 

Exkurze – Technické 
muzeum, Pražský hrad 

9.B Praha 

Exkurze – Neviditelná 
výstava, Vyšehrad 

7.B Praha 

Terénní geografická 
exkurze 

6.A,B Žamberk 

Turnaj vybíjená vybraní žáci Bohousová 

Dopravní soutěž vybraní ž.5.- Ústí n. Orlicí - Hylváty 
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mladých cyklistů 9.roč 

Městská knihovna – 
Putování dějinami s 
kouzelným atlasem 

5.A Knihovna Žamberk 

Přírodovědná exkurze 4.A,B Doudleby n. Orlicí 

Erasmus Kréta 8 žáků Kréta 

ZOO Dvůr Králové 4.B Dvůr Králové 

Cema - výroba dárků 
ke Dni otců 

3.B škola 

Městská knihovna- 
Knihožrouti 

2.A,B knihovna Žamberk 

Pythagoriáda- okresní 
kolo 

5.,6.roč.vybraní 
žáci 

Ústí n. Orlicí 

Studijní pobyt Francie 3 žáci+1 uč. Francie 

Mineralog. olympiáda vybraní žáci Česká Třebová 

Divadlo- Škola má 
talent 

žáci školy divadlo Žamberk 

Dopravní soutěž- 
krajské kolo 

vybraní žáci Pardubice 

Pythagoriáda 5.roč. 2 žáci Ústí nad Orlicí 

Přehazovaná 6.-9.roč.  dívky Žamberk 

Červen Exkurze – Dům na půl 
cesty 

9.A,B Žamberk 

Vybíjená- okrsek ch. 6.roč. hala Žirafa 

Sportovní den 1.s.+2.s. Litice, Ústí n. O., Žamberk 

Školní výlet žáci školy   

Vybíjená – okrskové k. 6.roč. Žamberk 

Veletrh vědy 3 žáci 9.roč. Praha 

Dvorní slavnost 
„pyžamová párty“ 

celá škola škola 

Viola soustředění vybraní žáci škola 

Vybíjená dívky 6.roč. hala Žirafa 

Návštěva ZŠ a MŠ 
Libchavy 

4.roč. Libchavy 

Běh naděje žáci školy Žamberk 

Vybíjená – okres ch. 6.roč. Ústí nad Orlicí 

Dopravní výchova 2.A,B Žamberk 

Jarní koncert Viola- 
návštěva z Polska 

vybraní žáci kostel sv. Václava Žamberk 

Vitamínový den žáci školy škola 

Technické hry SPŠ 
Letohrad 

7 žáků z 8.B Letohrad 

Beseda S Policií ČR 9.A,B škola 

Přednáška – finanční 
gramotnost 

8.A,B škola 

EMA - divadlo žáci školy Divišovo divadlo Žamberk 

Žákovský parlament- 
výlet Říčky v O.h 

žáci parlamentu Říčky v O.horách 

Koncert Violy, Litomyšl žáci Violy Litomyšl 

Lanové centrum 5.B,6.A Říčky v O.h. 

Cyklo-výlet  5.A,8.A Letohrad,Pastviny 

Návštěva koupaliště 7.A,9.A,4.B,5.B, Žamberk 

Myslivecká chata 2.A Žamberk 

Záchranná stanice 4.A Jaroměř, Josefov 



21 

 

7.6 Kulturní akce 
 

 
 
7.7 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Pythagoriáda – 5. 39 žáků   

Pythagoriáda 30žáků   

Matematická olympiáda  10 žáků 2 žáci  

Sapere 4. a 5. třřída 3 žáci  

Tuta via vitae 4. a 5. třřída 3 žáci  

Finanční gramotnost 4. a 5. třřída 3 žáci  

Sudoku 42 žáků 7 žáků  

Logická olympiáda 35 žáků 1 žák  

Dějepisná olympiáda 15 žáků 3 žáci  

Olympiáda v českém jazyce  2 žáci  

Přírodovědný klokan 42 žáků   

Mineralogická olympiáda   3 žáci 

Přírodovědná soutěž   12 žáků 

Umění překladu 80 žáků   

Test your English 16 žáků   

 
 

 

 

 

Měsíc  Akce 

Září   

Říjen  O Šípkové Růžence 

Listopad 
 

Sůl nad zlato 
Litování 

Prosinec Vánoční koncert ZUŠ Žamberk 

Tři mušketýři  

Vánoční koncert Libuň 

Vánoční koncert Viola – kostel Žamberk 

Leden Staré pověsti české 

Únor Vietnam 
MK- Dopisy od Felixe 

Březen O brejlaté princezně 
Poznáváme řemesla- Velikonoce 

Duben Planeta Česko -film 

Výchovný koncert  ZUŠ pro. 1 třídi 

Žijeme tancem – ZUŠ Žamberk 

Květen Škola má talent 

Červen EMA -  Neon 
Koncert Violy v Litomyšli 
Dvorní slavnost 
Jarní koncert Violy 
Viola- Litomyšl 
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7.8 Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 
 

 Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Regionální 

Název 
soutěže 

Počet 
žáků 

Umístě
ní 

Poče
t 
žáků 

Umístěn
í 

Počet 
žáků 

Umístěn
í 

Počet 
žáků 

Umístěn
í 

Přespolní běh     25 2.   

Halová 
kopaná IV. kat 

  10 3.     

Halová 
kopaná III. kat 

  10 3.     

Plavecká 
školní liga 

  14 4.     

23. ročník 
Velikonočního 
švihadla 

176        

Sjezdové 
lyžování 

    6 1.,2.,20 
3jednotl. 
1.chlapci 
družstvo 

  

22. roč. 
Vánoční pálka 

27        

Hokejbal  IV. 
kat 

    7 5.   

Lední hokej 
IV. kat. 

    7 2.   

Šachy st 19    4 10.   

Šachy ml. 9    4 5.   

Floorbal IV   10 4.     

Floorbal V   8 4.     

Vybíjená 
dívky ml. 

  13 2.     

Vybíjená chl. 
ml. 

  12 1.     

Vybíjená chl.6   12 1. 12 1.   

Vybíjená dk 6   11 3.     

Vybíjená 
turnaj ml.ž. 

  10 1.     

Vánoční  
florbalový 
turnaj 

  7 
8 

1. 
2. 

    

Dopravní 
soutěž 

184    8 4. a 1.  4 3. 
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7. 9 Další aktivity školy 
 
Zájmové kroužky 
 

Název kroužku ročník Vedoucí kroužku 

Anglický jazyk 2. Mgr. Jana Falladová 

Anglický jazyk 3. Mgr. Jana Falladová 

Anglický jazyk 4. – 5. Mgr. Ludmila Smolová 

Keramika I 1. stupeň Mgr. Zdeňka Viktorová 

Keramika II 1. stupeň Mgr. Regina Kohoutová 

Výtvarné činnosti 1. a 2. stupeň Mgr. Barbora Nováková 

Hravě zdravě 1. stupeň Mgr. Barbora Nováková 

Logopedický kroužek 1. stupeň Mgr. Eva Papáčková 

 
 

Žákovský parlament 

Žákovský parlament navštěvovalo 24 žáků z 12 tříd od 4. do 9. Ročníku pod vedením Mgr. 

Hany Marešové. Zástupci parlamentu byli voleni třídou v tajných volbách.  

 

Parlament zahájil svou činnost ihned v září několika projekty:  

 

 

 Nově parlament zorganizoval zábavné odpoledne plné her a soutěží pro 

parlameňťáky od 4. do 9. ročníku. Celkem se zúčastnilo 24 žáků. 

 Nová spolupráce s „ MAS – Místní akční skupina“, která se týká zlepšení podmínek 

na naší škole a analýzy naší školy. 

 V květnu členové parlamentu ve spolupráci s učiteli uspořádali celoškolní akci pod 

názvem „ Naše škola má talent“. V Divišově divadle mohli žáci představit své taneční, 

pěvecké, nebo jiné dovednosti. Dopolední představení bylo určeno pro žáky naší 

školy a odpoledne se žáci předvedli veřejnosti. 

 Na konci školního roku se zástupci parlamentu odměnili výletem do lanového centra 

Říčky v Orlických horách. Zde si vyzkoušeli svou pohybovou zdatnost a sílu. 

 

 

Parlament také plní funkci komunikačního mostu nejen mezi žáky a učiteli, ale také mezi 

žáky mezi sebou navzájem. Na každém zasedání parlamentu zástupci tříd vznášejí 

připomínky a poznatky od svých spolužáků a učitelů k projednání. Tento systém funguje také 

naopak, kdy parlamenťáci prezentují problematiku školy ve svých třídách a žáci se vyjadřují 

k možnému řešení. Tento vzorec zvyšuje mezi žáky školy zájem o dění ve škole, což také 

podporuje jejich iniciativu k vyjadřování svých názorů a monitorování negativních 

patologických jevů.  

 

 

 

Viola – dětský pěvecký sbor  

Sbor se schází pravidelně každou středu od 13.30 hod. a 2 krát týdně na sobotních 

soustředěních pod vedením sbormistra Mgr. Jaromíra Žejdlíka.  
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Významné akce sboru: 
- Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí 
- Vánoční koncert v Libáni 
- Adventní zpěvy v Praze na Staroměstském náměstí 
- Vánoční koncert v kostele sv. Václava Žamberk 
- Vánoční koncert pro školu v kostele sv. Václava Žamberk 
- Soustředění sboru s přespáním ve škole 
- Jarní koncert v kostele sv. Václava v Žamberku s dětským sborem Berlínské opery 
- Jarní koncert pro školu 
- Návštěva a koncerty partnerská škola Semftenberg a Berlín 
- Koncert v Litomyšli 
 

Adaptační pobyt 4. 5. a 6. tříd Nekoř - Rekreační středisko Lorien:                                             
Žáci 4.a 5.ročníku absolvovali dvoudenní seznamovací pobyt a žáci 6. ročníků třídenní 
pobyt. Jeho cílem bylo začlenit nové žáky do kolektivu třídy, seznámit se s novým 
kolektivem, monitorovat vztahy mezi dětmi a předcházet patologickým jevům ve třídě. 
 
Plavecký výcvik pro 3., 4. a 6. ročník: 
Znalost plavání by měla být nezbytnou součástí přípravy mladého člověka pro život, protože 
je nezastupitelné ve svých kladných zdravotních dopadech na organismus každého jedince. 
Z těchto důvodů je zařazen výcvik plavání do ŠVP naší školy. Výcvik probíhá v plavecké 
učebně v Ústí nad Orlicí, v pondělí 4. třídy, ve čtvrtek 3.a 6. třídy podle ŠVP pod vedením 
trenérů plavecké školy. 
 
Lyžařský výcvik tříd 7. A a 7. B: 
Lyžařský výcvik proběhl v Říčkách v Orlických horách na chatě Karosa. Náplní lyžařského 
kurzu byl výcvik na sjezdových lyžích, na snowboardu a na běžeckých lyžích. Součástí kurzu 
byl i pobyt v zimní přírodě a etická výchova žáků. 
 
Školní Mikuláš: 
Žáci devátých tříd připravili nadílku pro 1. – 5. ročník. 
 
První pomoc  
Interaktivní program k výuce první pomoci. 
 
Sběr druhotných surovin: 
  - Sběr papíru 3x za rok, sebráno celkem 32 933 kg. 
  - Sběr kaštanů a žaludů pro „Správu Parishových lesů“a myslivecké sdružení Březina 

  - Záchlumí v říjnu 2017, sebráno celkem kaštanů 1185 kg. 

  - Sběr elektropřístrojů průběžně sebráno celkem 4 253,6 kg   
  - Sběr nápojových kartonů průběžně sebráno celkem 612,9 kg 
 
 
 
Celoměstská soutěž ve sběru odpadových surovin:  
1. místo za sběr papíru v celkovém objemu 32 933 kg. 
1. místo ve sběru papíru na žáka v celkovém objemu 87,12 kg 
3. místo za sběr nápojových kartonů v celkovém objemu 612,9 kg  
2. místo za sběr elektropřístrojů v celkovém objemu 4 253,6 kg  
 
Ocenění odpovídá částce 17 000 Kč. 
 
Noc s Andersenem:  
- koordinátor akce R. Frimlová 
- pobyt vybraných žáků přes noc dne 23.3. - 24.3. ve školní družině s četbou pohádek 
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Zimní sportovní den: 
Zimní sportovní proběhl 6.3.2018. Z nabízených sportovních aktivit si mohli žáci zvolit tu, 
která je nejvíce oslovila, např. sjezdové lyžování Dlouhoňovice, nebo Říčky, běžky Říčky, 
brusle zimní stadion Žamberk a vycházka do okolí našeho města. 
 
Letní sportovní den: 
Sportovní den proběhl v letošním roce odděleně pro 1. a 2. stupeň, žáci si měli možnost 
zvolit z nabízených sportovních aktivit, např. soutěživé hry, turistika, výlet na kole, tenis, in – 
line brusle..  
 
Dvorní slavnost - Den dětí: 
Již tradiční zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti spojené s odměnami pro 
soutěžící. Celou akci organizovali žáci 9. tříd pod vedením svých třídních učitelů.  
 
Vánoční pálka 2017: 
Celoškolní turnaj ve stolním tenise organizovaný ve vestibulu školy. 
 
Velikonoční švihadlo 1. - 5. ročník: 
Tradiční celoškolní soutěž ve skákání přes švihadlo. Výsledky byly vyhlášeny na školním 
dvoře za účasti všech tříd. 
 
Dopravní výchova: 
Dopravní výchova probíhala na škole pod koordinací p. uč. J. Buňaty průběžně celý rok, 
výsledkem bylo získání průkazu cyklisty žáky čtvrtých ročníků.  
 
Pasování prvňáčků na čtenáře: 
Žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře v Městské knihovně. 
 
Předávání „Pamětních listů“:  
Slavnostní předávání „Pamětních listů“ žákům devátých ročníků proběhlo za přítomnosti 
rodičů na Radnici v Žamberku dne 28. 6. 2018. 
 
Organizace  „Běhu naděje“ 
 
 „Běh naděje“ stejně jako každý rok i letos byl organizován ve spolupráci s Městem Žamberk, 
tratě byly vedeny centrem města a zámeckým parkem. Na organizaci se podílelo několik 
učitelů naší školy. Akci koordinovala za školu paní Mgr. Helena Čížková. 
 
Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu 
Žáky a učitele z partnerské školy jsme přivítali na naší škole a poté naši žáci odjeli na 
návštěvu na partnerskou školu Senftenberg, koordinátoři akce: Mgr. J. Žejdlík a Mgr. R. 
Kohoutová. 
 
Časopis žáků Základní školy, 28. října 581 – Školní ÁBÍČKO 

Žáci pod vedením Mgr. Novákové vydávají čtyřikrát do roka školní časopis. 
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8. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Ve školním roce 2017 - 18 škola v rámci primární prevence spolupracovala s PPP Ústí nad 
Orlicí, Policií ČR, OSPOD Žamberk, IFMSA při lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec 
Králové 
Hlavní náplní preventivního působení byla realizace Minimálního preventivního programu. 
Primární prevence se plní v rámci vyučovacích hodin, třídními učiteli v třídnických hodinách a 
v rámci průřezových témat etické výchovy. 
 
 
8.1. Výroční zpráva primární prevence 2017 – 2018 
 
V roce 2017/18 proběhlo několik všeobecně primárně preventivních aktivit. 
Organizátor škola: 

- adaptační pobyt žáků 4. a 6. tříd 

- celoroční projekt BESIP, který má několik fází. Jedna z fází jsou cvičné jízdy na 

kolech a koloběžkách na dopravním hřišti; další jsou jízdy zručnosti na kole 

uskutečněné na školním dvoře; poslední fází jsou teoretická výuka pravidel chování 

na komunikaci a značek 

- plavecký kurz pro 3., 4. a 6. ročník 

- 2x ročně návštěva ŠMP ve třídách 1.stupně s preventivním programem zaměřeným 

na šikanu a extrémní agresivní chování 

- 4. a 5. ročník preventivní program zaměřený na kyberprostor a rizika internetu. Tento 

program byl realizován ŠMP. 

Externí organizátor: 
- PPP Ústí nad Orlicí: 2x v každé třídě od 2. – 5. uskutečnila preventivní program 

zaměřený na spolupráci, vzájemnou komunikaci a toleranci 

- PPP Ústí nad Orlicí: 3x preventivní program zaměřený na šikanu v obou 6. třídách 

- Studentky z LF UK Hradec Králové uskutečnily v 9. ročníku preventivní program 

„Prsakoule“ zaměřený na prevenci nádorového onemocnění prsou a varlat a 

preventivní program „Sexuální výchova pro pokročilé“ zaměřený na rizikové sexuální 

chování 

- beseda s policistou ČR 

 
Dále probíhala individuální práce s žáky, kteří vykazovali známky rizikového chování. Šlo o: 

- šikana a agresivní chování 

- záškoláctví 

- zneužívání návykových látek 

Další vzdělávání školní metodičky prevence: 
- Dny prevence v Praze; pořadatel Klinika adiktologie fakulty UK v Praze 

- Nebezpeční internetu; pořadatel KÚ Pardubice 

- Setkání metodiků prevence; pořadatel PPP Ústí nad Orlicí  

 
9. Environmentální výchova 
Cílem environmentální výchovy je vytvořit kladný vztah žáků ke svému okolí a životnímu 
prostředí. V naší škole je na 1. a 2. stupni vyučována v jednotlivých předmětech, dále pak 
formou přednášek a exkurzí, Výchova je doplňována aktivitami jako například účastí 
v celoměstské soutěži ve sběru papíru, nápojových kartonů a drobných elektrozařízení. Ve 
škole jsou též umístěny sběrné nádoby na veškerý tříděný odpad. Proběhlo několik 
ekologicky zaměřených exkurzí a projektů. Akce vztahující se k environmentální výchově 
jsou uvedeny v tabulce akcí. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla na naší škole provedena jedna kontrola ČŠI na místě. 
Výsledky inspekční činnosti jsou uvedeny v Inspekční zprávě. Škola odstranila nedostatky, 
které byly uvedeny v inspekční zprávě a realizovala prevenci. Během roku se škola účastnila 
také elektronického zjišťování ČŠI. 
 
 
11. Projekty realizované ve školním roce 2017/ 2018 
 

Evropské 
projekty 

Erasmus+ 158 188,- Kč 

Šablony 737 866,- Kč 

Mléko do škol  

Ovoce do škol  

 e-Twinning  

MŠMT   

Projekty Města 
Žamberk: 

Zájmová činnost dětí /soutěž 
ve sběru druhotných surovin/ 

19 000,- Kč 

 

 Ekologická výchova 
 

12 000,- Kč 

 Keramika 
 

6000,- Kč 

 Plavecký kurz 
 

16 000,- Kč 

 Rozvíjení pohybových 
dovedností 
 

9 000,- Kč 

 Prohlubování znalostí cizích 
jazyků 

7 000,- Kč 

 Postcrossing – posílání 
pohlednic 

2 000,- Kč 

 Polytechnické vzdělávání 30 000.- Kč 

 Podpora výuky německého 
jazyka 
 

25 000,- Kč 

 Podpora činnosti sboru Viola 
 

30 000,- Kč 

 Noc s Andersenem 2 000,- Kč 

 Primární prevence rizikového 
chování 

5 000,-Kč 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 
 

a) příjmy 
 

 
celkové příjmy 

                                                                                                         
20 373 606,- Kč 

 
poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 

88 500,- Kč 

příjmy z doplňkové činnosti 0 

ostatní příjmy 20 285 106,- Kč 

 
b) výdaje 
 

investiční výdaje celkem 0 

neinvestiční výdaje celkem a 
z toho                                                                           

20 359 532,- Kč 
 

náklady na platy pracovníků 
školy 

                                                                
  11 922 179,- Kč 

ostatní osobní náklady        279 650,- Kč 

zákonné odvody zdravotního 
a sociálního pojištění 

    4 056 275,- Kč 

výdaje na učebnice, učební 
texty a učební pomůcky 

      190 602,-  Kč 

ostatní provozní náklady;                                                                                        3 910 826,- Kč 

 
Za rok 2017 má škola kladný hospodářský výsledek ve výši 14 074,- Kč. 
 
13. Závěrečné  zhodnocení 

 
 Školní rok 2017/ 2018 byl pro ZŠ 28.října 581 plný významných událostí. V říjnu 
2017 zemřela paní ředitelka PaeDr. Hana Nosálová a vedením školy byla pověřena Mgr. 
Helena Čížková. Já jsem přebíral funkci k 1.6.2018. Přes tyto turbulence dokázala škola 
zabezpečit kvalitní výchovně vzdělávací proces, o čemž svědčí dobré výsledky přijímacího 
řízení žáků 5. a 9. ročníků. Pro nadcházející školní rok se podařilo do pedagogického sboru 
zajistit mladé, kvalitní posily, školní asistentky a díky zřizovateli byla také opravena fasáda a 
vchodový objekt ve dvoře školy s novým elektronickým systémem evidence. Tím je také 
zajištěna lepší bezpečnost našich žáků. Škola má dobrý potenciál, jak materiální tak 
zejména lidský, aby dostála názvu svého školního vzdělávacího programu „Škola pro život.“  
 
 
V Žamberku dne 13. října 2018    
      
                                                                       Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy 

                                                                                                                                                    
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 
dne 17.10.2018. 
 
předseda Školské rady:   


