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1.  Základní údaje o příspěvkové organizaci 

 

1.1 Základní údaje o příspěvkové organizaci (PO) 
 

Název PO Základní škola  a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČ 70980462 

Zařazení do sítě škol 01. 01. 2003 

Název zřizovatele OBEC Skuhrov nad Bělou 

Starosta obce Milan Bárta 

Součásti PO viz tabulka bod 1.2 

IZO ředitelství  650 053 818 

Adresa PO 517 03 Skuhrov nad Bělou čp. 71 

Bankovní spojení 1244218369/0800 
FKSP 107-1244218369/0800          

Telefon 778 546 722, 778 546 723, 777 360 583 

E-mail skola@zsskuhrov.cz  

Adresa internetových stránek www.zsskuhrov.cz  

Datová schránka 37vmsdp 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci PO 

Mgr. Oldřich Málek  – ředitel školy 
Mgr. Jana Dusilová -  zástupkyně ředitele školy pro ZŠ 
Bc. Zuzana Krassková - zástupkyně ředitele školy pro MŠ 
Klára Rašínová, Dis.    - vedoucí školní jídelny   
Dušan Košík                - vedoucí úseku správních   
                                      zaměstnanců, školník 

Přehled hlavní činnosti PO 
(podle zřizovací listiny) 

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, 
je zajištění činností v působnosti zřizovatele v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v zájmu obce  
a jejích občanů, a to v oblasti školství dle zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
 
 

1.2 Součásti příspěvkové organizace 
 

IZO Typ Název zařízení Adresa 
Kapacita 
(dle rejstříku 
škol r. 2020) 

102390720 B00 Základní škola Skuhrov nad Bělou 71 280 

117600369 G21 Školní družina Skuhrov nad Bělou 9 45 

102866074 L11 Školní jídelna Skuhrov nad Bělou 9 350 

107585740 A00 Mateřská škola Skuhrov nad Bělou 138 66 

181033348 L13 Školní jídelna - výdejna Skuhrov nad Bělou 138 76 

 
 

mailto:skola@zsskuhrov.cz
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2. Personální údaje 
 

2.1 Členění pracovníků základní školy podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem v % 

do 20 let - - - - 

20 - 29 let 1 1 2 8% 

30 - 39 let - 5 5 20% 

40 - 49 let 2 6 8 32% 

50 - 59 let 3 7 10 40% 

60 a více let - - - - 

celkem 6 19 25        100% 

v % 24% 76% 100% x 

 
2.2 Členění pracovníků základní školy podle vzdělání a pohlaví 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem v % 

základní - - -  - 

vyučen 1 5 6 24% 

úplné střední odborné - 3 3 12% 

úplné střední všeobecné 1 1 2  8% 

vyšší odborné - 1 1  4% 

vysokoškolské 4 9 13 52% 

celkem 6 19 25        100% 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků v ZŠ podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

studuje/ 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 

4 - 4 22,3% 

učitel druhého stupně základní 
školy 

9 - 9 50,0% 

učitel druhého stupně základní 
školy 

- 1 1 5,5% 

vychovatel ŠD 1 - 1 5,5% 

vychovatel ŠD - 1 1 5,5% 

asistent pedagoga 2 - 2 11,2% 

celkem 16 2 18      100,0% 

 

Komentář ředitele školy 

Ředitel školy, učitel. metodik ICT – 1  
Třídní učitelé – 8 
Třídní učitel, školní metodik prevence - 1 
Netřídní učitelka, výchovná poradkyně – 1 
Netřídní učitelka, zástupkyně ředitele školy pro ZŠ - 1  
Ostatní (netřídní) učitelé – 2 (z toho 1 na úvazek 0,3636) 
Vychovatelky  ŠD – 2 (úvazky 0,93 a 0,714) 
Asistentky pedagoga – 2 (úvazky 0,75 a 0,50) 
Provoz základní školy a školní jídelny zajišťuje 7 provozních zaměstnanců, z toho v ZŠ tři 
– školník a dvě uklízečky, ve ŠJ čtyři – vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka, dvě 
kuchařky  
Celkem v ZŠ: 25 pracovníků (18 pedagogických a 7 nepedagogických) 
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2.4 Aprobovanost výuky (k 01. 09. 2020) 
 
a) 1. stupeň 

předmět % 

Český jazyk 80 

Anglický jazyk 50 

Matematika 80 

Prvouka 67 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 50 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 80 

Tělesná výchova 100 

Informatika 0 

b) 2. stupeň 

předmět % 
Český jazyk 75 

Anglický jazyk 0 

Matematika 75 

Informatika 0 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 0 

Dějepis 0 

Občanská výchova 0 

Hudební výchova 0 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 50 

Tělesná výchova 50 

Výchova ke zdraví 0 

Německý jazyk 100 

  
2.5 Přehled pedagogických pracovníků ZŠ podle aprobací (k 01. 09. 2020) 
 

jméno a příjmení aprobace Učil(a) ve školním roce předměty 
Mgr. Věra Rygrová TU 1. stupeň ZŠ 1. ročník 

Mgr. Kateřina Hvězdová TU 1. stupeň ZŠ 2. ročník 

Mgr. Daniel Vacek TU 1. stupeň ZŠ 3. ročník, Aj  4.r., Tv 4.r. 

Mgr. Jakub Halda TU 1. stupeň ZŠ 4. ročník, Hv 3.r., Vv 3.r., Prč 3.r. 

Mgr. Lenka Hepnarová TU 1. stupeň ZŠ 5. ročník, Prv 3.r., Z 6.r. 

Mgr. Petra Čápová TU Př - Ch Př 6. - 9. r., Ch 8. r., Vz 6. – 8. roč., Ov 6. r., Tv 
6., 8., 9. r. 

Mgr.  Hana Wenzelová TU F – Základy techniky M 6. r., F 6. – 9. r., Prč 6.-9. r., Z 9. r., Ov 8. r. 

Mgr.  Zuzana Šabatová TU Čj - Nj Nj 7. - 9. r., Čj 7. - 9. r., Ov 9. r. 

Mgr.  Petr Píč TU M - Tv M 7. – 9. r., , Prč 8. a 9. r., Ov 7. r., Tv 7., 8. r., 
Inf 5. r. 

Mgr. Iveta Vašátková VP Nj - Vv Aj 8., 9. r., Nj 7. - 9. r., Vv 5. – 9. r., Z 7. r. 

Mgr. Jana Dusilová ZŘŠ 1. stupeň ZŠ Aj 5., 6., 7., 9. r. 

Mgr.  Oldřich Málek ŘŠ M - Ch Inf 5. a 6. r., Z 8. r. 

Libor Blažek Rj – D (studuje) D 6. – 9. r. 

Mgr.  Petra Wenzelová Ch Aj 5., 6., 7., 8. r., Ch 9. r., Hv 5., 7., 8. r. 

Jana Pohlová vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD 

Kateřina Pirklová - vychovatelka ŠD 

Helena Beková asistentka pedagoga asistentka pedagoga 

Renata Koukolová asistentka pedagoga asistentka pedagoga 
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2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy  3 

odchody 3 

 

Komentář ředitele školy: 

Nástupy: 
Od 1.9.2020: 3   Mgr. Jakub Halda (nový pracovní poměr), Mgr. Petra Čápová (návrat po 
RD), Libor Blažek (nový pracovní poměr) 
Odchody: 
K 31. 08..2020: 3   Mgr. Jana Popová, Mgr. Vladimír Kalous, Mgr. Jiří Nedomlel (všichni 
odchod do starobního důchodu) 

 
3. Vzdělávací program školy 
 

3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro ZV:  Škola pro život- čj. 83/2007 1. – 9. roč. 

  

Komentář ředitele školy 

ŠVP – Škola pro život čj. 83/2007 – revidovaný, platnost od 1.9.2017, podle tohoto ŠVP  
se vyučovalo ve všech ročnících ZŠ  

  

3.2 Učební plán školy dle ŠVP ZV Škola pro život 
 

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 10 10 9 7 7 5 5 5 5 

Cizí jazyk (Anglický jazyk)   3 3 3 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk (Německý 
jazyk) 

      2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

Informatika     1 1    

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 2 1 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Občanská výchova      1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví      1 1 1  

Týdenní dotace 
povinných předmětů 

21 22 24 25 26 30 30 31 31 
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3.3 Nepovinné předměty, zájmové útvary v rámci ŠVP, kluby v rámci Šablon II,   
      ostatní  zájmové útvary 
 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

- - 

název zájmového útvaru počet zařazených žáků 

Klub pro žáky ZŠ – Šablony ZŠ a MŠ II 14  

 
 

Komentář ředitele školy 

Vzhledem k epidemiologické situaci (covid-19) ve školním roce 2020/2021 nedošlo 
k zahájení činnosti žádného zájmového útvaru. Výjimkou byla činnost Klubu pro žáky ZŠ 
v rámci Šablon ZŠ a MŠ II (projekt Plujeme na jedné lodi II).  

 
 
3.4 Počet dělených a spojených hodin 
 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 4 25 29 

počet spojených hodin 4 0 4 

 
 

Komentář ředitele školy 

Dělené hodiny:  
Informatika 5. ročník … 1 hod. 
Informatika 6. ročník … 1 hod. 
Anglický jazyk 5. ročník … 3 hod. 
Anglický jazyk 6. ročník … 3 hod. 
Anglický jazyk 7. ročník … 3 hod. 
Anglický jazyk 8. ročník … 3 hod. 
Anglický jazyk 9. ročník … 3 hod. 
Německý jazyk 7. ročník … 2 hod. 
Německý jazyk 8. ročník … 2 hod. 
Německý jazyk 9. ročník … 2 hod. 
Tělesná výchova 8. ročník (rozdělení chlapci – dívky) … 2 hod. 
Praktické činnosti 6. – 9. roč. … celkem 4 hod. 
Spojené hodiny: 
Tělesná výchova 3. a 4. ročník … 2 hod. 
Praktické činnosti  3. a 4. ročník … 2 hod. 

 
4. Počty žáků 
 
 
 
4.1 Počty žáků školy k 30. 9. 2020 
 

třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek výjimka 
z počtu žáků 

(ano – ne) 
1.A 26 13 13 Ne 

2.A 24 15 9 Ne 

3.A 15 8 7 Ne 

4.A 10 4 6 Ne 

5.A 22 11 11 Ne 

Celkem I. stupeň 97 51 46  
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6.A 28 16 12 Ne 

7.A 28 19 9 Ne 

8.A 29 18 11 Ne 

9.A 26 12 14 Ne 

Celkem II. stupeň 111 65 46  

Celkem škola 208 116 92  
 
 
Komentář ředitele školy 

U zápisu do 1. třídy školního roku 2020/2021 bylo 28 dětí. 
Do 1. třídy školního roku 2020/2021 nastoupilo 26 žáků (z toho 5 žáků po odkladu školní 
docházky). 2 dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. 
 
Zápis do 1. třídy ve dnech 1. 4. – 30. 4. 2021 absolvovalo 20 dětí (z toho 2 děti  
po předchozím odkladu PŠD). Zápis byl vzhledem k epidemiologické situaci v ČR řešen 
distančním způsobem. 
Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bylo přijato 19 dětí, 1 dítěti bylo vydáno rozhodnutí  
o odkladu povinné školní docházky. 

 
 
Komentář ředitele školy 

Po 30. 09. 2020 nepřestoupil do naší školy žádný nový žák. 
V průběhu 1. pololetí přestoupil 1 žák ze 2. třídy na jinou školu. 
V průběhu školního roku 2020/2021 bylo ve stavu školy celkem 208 žáků (116 chlapců a 92 
dívek). Na konci školního roku 2020/2021 bylo ve stavu školy celkem 207 žáků (115 
chlapců a 92 dívek).  

 
 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 
 
počet prvních 

tříd 
počet žáků přijatých 

do prvních tříd 
z toho žáků po odkladu 

školní docházky  
počet povolených 

odkladů šk. docházky 

1 26 5 2 

 

 
 
4.3 Žáci přijatí do ročníků základní školy v průběhu školního roku 
     (přestup žáka z jiné školy) 
 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
4.4 Žáci odchozí z ročníků základní školy v průběhu školního roku 
     (přestup žáka do jiné školy) 
 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5  Žáci 9. ročníku přijatí ke vzdělávání do střední školy – 26 žáků 
 
 

počet žáků kód oboru obor a škola 

1 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku 
a audio a videotvorbu, 
SŠ Podorlické vzdělávací centrum , Dobruška 

2 18-20-M/01 Informační technologie, Obchodní akademie T. G. Masaryka, 
Kostelec nad Orlicí 
 

1 18-20-M/01 Informační technologie, Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 

1 23-41-M/01 Strojírenství, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola, Rychnov nad Kněžnou 

1 23-51-H/01 Strojní mechanik se zaměřením na zámečníka, 
SŠ Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

2 26-41-M/01 Elektrotechnika, Střední průmyslová škola elektrotechniky  
a informačních technologií, Dobruška 

2 29-54-H/01 Cukrář, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, 
Hradec Králové 

1 31-58-H/01 Krejčí, Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka 
 

1 36-67-H/01 Zedník, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod 

1 41-45-M/01 Mechanizace a služby, 
Střední škola zahradnická a technická, Litomyšl 

1 41-51-H/01 Zemědělec, farmář, Střední zemědělská škola a Střední 
odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec 
nad Orlicí 
 

2 53-41-M/03 Praktická sestra, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Hradec Králové 
 

1 63-41-M/02 Obchodní akademie, Obchodní akademie T. G. Masaryka, 
Kostelec nad Orlicí 

1 65-42-M/02 Cestovní ruch, Obchodní akademie a Střední odborná škola 
cestovního ruchu ,Choceň 

 

1 66-52-H/01 Aranžér, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, 
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Hradec Králové 

1 69-41-L/01 Kosmetické služby, Střední škola služeb, obchodu  
a gastronomie, Hradec Králové 

1 69-51-H/01 Kadeřník, Střední škola služeb, obchodu  
a gastronomie, Hradec Králové 
 

2 79-41-K/41 Gymnázium, Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad 
Kněžnou 

1 79-41-K/41 Gymnázium, Dobruška 

1 79-41-K/41 Gymnázium, Střední škola Sion High School, Hradec Králové 
 

1 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Střední průmyslová 
škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové 

 

 

 
 
5. Hodnocení žáků ve školním roce 2020/2021 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Celkové hodnocení žáků – snížené známky s chování 
 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 0 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

3.A 0 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 

6.A 0 0 0 0 

třída

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.

1.A 26 26 0 0 0 0

2.A 21 20 2 2 0 1

3.A 13 12 2 3 0 0

4.A 10 9 0 1 0 0

5.A 16 14 6 8 0 0

6.A 14 12 14 16 0 0

7.A 8 6 20 22 0 0

8.A 8 13 20 16 1 0

9.A 11 10 13 16 2 0

celkem 127 122 77 84 3 1

prospěli s 

vyznamenáním
prospěli neprospěli
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7.A 1 0 0 0 

8.A 0 0 0 0 

9.A 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 

 

 
 
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2020/2021 – způsob  
      vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) 
 

třída hodnocení 
klasifikačním 

stupněm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení  

a klasifikačního 
stupně 

1.A 26 0 0 

2.A 23 0 0 

3.A 15 0 0 

4.A 10 0 0 

5.A 22 0 0 

6.A 28 0 0 

7.A 28 0 0 

8.A 29 0 0 

9.A 26 0 0 

celkem 207 0 0 

 
 

 
5.4 Výchovná opatření – pochvaly 
 

třída pochvala třídního 
učitele 

pochvala ředitele školy 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 0 0 0 0 

2.A 0 6 0 0 

3.A 15 15 0 0 

4.A 0 6 0 0 

5.A 5 10 0 0 

6.A 1 3 0 0 

7.A 0 9 0 0 

8.A 3 1 0 0 

9.A 4 4 0 0 

celkem 28 54 0 0 

 
 

Komentář ředitele školy 

Na závěr školního roku byli nejlepší žáci oceněni svými třídními učiteli knižní odměnou.  

 
 
5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 
 

třída napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 0 0 0 0 0 0 
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2.A 0 1 0 1 0 0 

3.A 0 0 0 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 0 0 

6.A 4 0 1 3 0 0 

7.A 0 0 0 0 0 0 

8.A 0 0 0 0 0 0 

9.A 0 0 0 1 0 0 

celkem 4 1 1 5 0 0 

 

 
5.6 Komisionální přezkoušení žáků 
 

třída pochybnosti  
o správnosti hodnocení 

opravné 
zkoušky 

uspěli 

1.A 0 0 0 

2.A 0 1 0 

3.A 0 0 0 

4.A 0 0 0 

5.A 0 0 0 

6.A 0 0 0 

7.A 0 0 0 

8.A 0 0 0 

9.A 0 0 0 

celkem 0 1 0 

 
 
 

Komentář ředitele školy 

Ve školním roce 2020/2021 měl konat žák 2. ročníku opravnou zkoušku z matematiky. 
Rodiče se vzdali práva na vykonání opravné zkoušky. Tímto žák ve školním roce 
2021/2022 opakuje 2. ročník. 

 
 
 

Poznámka ředitele školy 

V obou pololetích školního roku 2020/2021 se do hodnocení prospěchu a chování žáků 
promítla zhoršená epidemiologická situace v ČR v souvislosti s výskytem onemocnění 
COVID-19. Žáci tak byli hodnoceni s přihlédnutím k přesunu výuky do online prostředí. 
Z výše uvedeného důvodu se opět neuskutečnilo představení závěrečných prací žáky  
9. ročníku. 

 
 
5.7 Opakování ročníku ve školním roce 2020/2021 
 
 

třída žák v předchozím 
ročníku 

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 

2.A 0 0 0 0 

3.A 0 0 0 0 

4.A 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 

6.A 0 0 0 0 
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6.B 0 0 0 0 

7.A 0 0  0 0 

8.A 0 0 0 0 

9.A 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 
 

Komentář ředitele školy 

Ve školním roce 2020/2021 neopakovali ročník žádní žáci. 

  

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 708 718 27,231 27,615 0 0 0 0 

2.A 723 653 31,435 28,391 0 0 0 0 

3.A 233 259 15,533 17,267 0 0 0 0 

4.A 100 83 10,000 8,300 0 0 0 0 

5.A 578 719 26,273 32,682 0 0 0 0 

6.A 260 289 9,286 10,321 0 0 0 0 

7.A 401 443 14,321 15,821 0 0 0 0 

8.B 450 475 15,517 16,379 0 0 0 0 

9.A 830 797 31,923 30,654 0 0 0 0 

celkem 4283 4436 20,691 21,430 0 0 0 0 

  
 

Komentář ředitele školy: 

Počet omluvených hodin je uveden pro jednotlivá pololetí školního roku 2020/2021. Díky 
dobré spolupráci třídních učitelů a zákonných zástupců žáků jsme ve školním roce 
2020/2021 opět nezaznamenali žádné neomluvené hodiny.  
Snížený celkový i průměrný počet omluvených hodin v obou pololetích byl opět způsoben 
situací kolem onemocnění COVID-19 a přechodem žáků na distanční výuku. 

 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

6.1 Výchozí stav 
 

Pojmenování výchozího stavu 

a/ splnění kvalifikačních předpokladů - pedagogický sbor byl oproti loňskému školnímu 
roku téměř nezměněn (nově nastoupil Mgr. Jakub Halda, po rodičovské dovolené se 
navrátila Mgr. Petra Čápová), sbor byl pro výkon učitelského povolání plně kvalifikovaný 
b/ splnění dalších kvalifikačních předpokladů  
– ředitel školy délkou praxe a úspěšným absolvováním kvalifikačního studia pro ředitele škol  
kvalifikační předpoklady splňuje 
- výchovná poradkyně školy spěšným absolvováním kvalifikačního studia pro výchovné 
poradce  kvalifikační předpoklady splňuje 
- školní metodik prevence spěšným absolvováním kvalifikačního studia pro výchovné 
poradce  kvalifikační předpoklady splňuje  
- obě asistentky pedagoga rovněž splňují předepsané kvalifikační předpoklady 
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6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd - 

b) Studium pedagogiky - 

c) Studium pro asistenta pedagoga - 

d) Studium pro ředitele škol - 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

Mgr. Jana Dusilová, Mgr. Petra Wenzelová - 
Kurz angličtiny pro pokročilé – úroveň B1 – B2, 
část 3/3 

 

 
6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Kvalifikační studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

- 

b) Kvalifikační studium pro výchovné 
poradce 

-  

c) Kvalifikační studium školních metodiků 
prevence 

- 

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

- 

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

- 

f) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

- 

g) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
environmentální výchovy 

- 

h) Specializovaná činnost v oblasti práce 
se zdravotně postiženými žáky – 
reedukační péče na I. a II. st. ZŠ 

- 

 

 
6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP) 
 
 

Předmět, oblast Počet kurzů Zaměření kurzů 

Management školy 2  Mgr. Jana Dusilová – Spisová služba 
ve školách 

 Mgr. Jana Dusilová – Hospitační 
činnost 

Pedagogika  
a psychologie 

1  Jana Pohlová - Zvládání obtížných 
situací při práci s dětmi a mládeží 

Přírodopis 1  Mgr. Lenka Hepnarová – Tradiční 
podzimní geologická exkurze 

Český jazyk 4  Mgr. Zuzana Šabatová – I hrou se 
učíme 

 Mgr. Zuzana Šabatová, Mgr. Petra 
Wenzelová – Osvojování 
gramatických jevů v českém jazyce 



 14 

 Mgr. Zuzana Šabatová - Umíme ještě 
česky? aneb... 

 

Německý jazyk  1  Mgr. Zuzana Šabatová – Němčinou 
zábavně – fonetika, písničky, pohyb 

Distanční výuka, 
výpočetní technika 

2  pedagogický sbor – Učíme 
s Googlem – intenzivní 8 hodinový 
kurz 

 pedagogický sbor – Google 
Classroom 

Pozn. DVPP … další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Komentář ředitele školy: 

Počet kurzů v rámci DVPP byl rovněž značně ovlivněn epidemií Covid-19. 

 
 
6.5 Plán čerpání studijního volna 

 
 

Prázdniny, ředitelské 
volno 

Počet dnů Z toho počet dnů studijního volna 

Podzimní prázdniny 2 0 

Vánoční prázdniny 5 5 

Jednodenní pololetní 
prázdniny 

1 1 

Jarní prázdniny 5 5 

Velikonoční prázdniny 1 1 

Celkem 14 12 

 
 
 
7. Zájmové vzdělávání: Školní družina a Školní klub 
 

 
7.1 Školní družina (ŠD) 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 
ŠD 

2 45 - 2 

celkem 45 - 2 

 
 
7.3 Materiálně technické vybavení školní družiny  
 

Prostory školní 
družiny, školního 
klubu 

ŠD má 2 oddělení – 1. oddělení je v samostatné místnost v čp. 9 
se sociálním zařízením, samostatným uzavřeným vchodem  
a šatnou, 2. oddělení sídlí v budově čp. 102, k dispozici má tři 
místnosti, sociální zařízení, šatnu, vchod je chodby v přízemí  
1. stupně. 
ŠK byl ve školním roce 2020/2021 po předchozích 3 letech 
utlumení činnosti vyřazen z rejstříku škol. 
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Vybavení školní 
družiny 

Vybavení pro činnost školní družiny je v současné době téměř 
optimální. Prostory druhého oddělení ŠD byly nově vymalovány  
a vybaveny novým nábytkem, stoly, židlemi pro žáky  
i vychovatelku ŠD. Dokoupena byla také další řada didaktických 
pomůcek, her i hraček. Vybavenost prostor pro činnost obou 
oddělení školní družiny je na dobré úrovni. 

 
 
 

Komentář ředitele školy: 

Školní družina pracuje podle vlastního  školního vzdělávacího programu. Vedle své 
pravidelné činnosti a spontánní činnosti organizuje vychovatelka ŠD Jana Pohlová sběr 
bylin a celoroční sběr pomerančové a citronové  kůry pro všechny žáky školy. Příjmy 
z těchto sběrových aktivit jsou využity ve prospěch Spolku rodičů a přátel školy. Činnost ŠD  
je rovněž zaměřena na zhotovování keramických výrobků. 

 

 
8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 
žáci 
 

 
8.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující podpůrná opatření 
 
 

speciální vzdělávací 
potřeby – stupeň 
podpůrných opatření (PO) 

počet 
žáků 

forma podpůrného 
opatření 

Žáci s individuálním 
vzdělávacím plánem 
 

Stupeň PO 1 3 individuální integrace 0 

Stupeň PO 2 4 individuální integrace 
bez PSPP nebo PI 

0 

Stupeň PO 2 15 PSPP 0 

Stupeň PO 2 2 PI 0 

Stupeň PO 3 5 PSPP 1 

Stupeň PO 3 2 PI 0 

Stupeň PO 3 + AP 1 Asistent pedagoga + PSPP 0 

Stupeň PO 3 + AP 1 Asistent pedagoga + PI  1 

Celkem: 33  2 

 
 
Poznámka: PI …Pedagogická intervence    PSPP …Předmět speciální pedagogické péče 
                   AP … Asistent pedagoga           

  
 
8.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 
 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 

- - - 

celkem - - 

 

 
8.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 
 

přeřazení mimořádně nadaného žáka  
do vyššího ročníku 

počet žáků 

- - 
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8.4 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 

 částečně  

individuální vzdělávací plány, plány podpůrných opatření ANO   

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

ANO   

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

ANO   

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

ANO   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality  
a potřeby žáka  

ANO   

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

ANO   

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

ANO   

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

ANO   

spolupráce s rodiči     ANO   

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

ANO   

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním 

ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči ANO   

přípravné třídy   NE 

pomoc asistenta třídního učitele   NE 

menší počet žáků ve třídě    NE 

odpovídající metody a formy práce ANO   

specifické učebnice a materiály ANO   

pravidelná komunikace a zpětná vazba ANO   

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

ANO   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány ANO   

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  částečně  

zadávání specifických úkolů ANO   

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů ANO   

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech ANO   

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

  NE 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky   NE 

 

Komentář ředitele školy: 

V průběhu školního roku 2020/2022 bylo integrováno 33 žáků (3 žáci se stupněm PO 1, 21 
žáků se stupněm PO 2, 9 žáků se stupněm PO 3). 
2 žákům se stupněm PO 3 byl přiznán asistent pedagoga.  
Žáci s PO byli zařazeni do skupin (počet žáků ve skupině 1-3), pravidelně docházeli  
na hodiny PI nebo PSPP, věnovali se jim proškolení pedagogové. 
Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami (pracoviště Rychnov 
nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Náchod) a speciálně-pedagogickými centry pro zdravotně 
postižené žáky v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou. 
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9. Akce školy (každoroční akce, exkurze, vystoupení,   
   kulturní akce, besedy, projekty, výlety, ostatní akce) 

 

9.1 Akce školy a účast školy na akcích 
 
 

Druh akce Počet 
zúčastněných 

tříd: 

Počet 
zúčastněných 

žáků: 

 
Poznámka: 

Každoroční akce: 

Výuka plavání - - Neuskutečnila se – 
Covid-19 

Lyžařský výcvik  
7. ročníku (pobytový) 

- - Neuskutečnil se – 
Covid-19, přesunuto 
na leden 2022 

Seznamovací pobyt 
žáků 6. ročníku 

1 27 Deštné – Jedlová, 
16.9. - 18.2020 

Advent ve škole - - Neuskutečnil se – 
Covid-19 

Slavnostní vyřazení 
žáků 9. ročníku 

1 26 SC Skuhrov nad Bělou, 
28.6.2021 

Exkurze: 

Historie počítačů – 
projektové odpoledne 
(Šablony II) 

1 28 6. ročník, Zámek 
Kvasiny 22.9.2020 

Žákovská vystoupení: 

Rozsvícení vánočního 
stromu 

- vybraní žáci Společenské centrum, 
29.11.2020 

Koncerty, divadla: 

Zájezdy do divadla - - Neuskutečnily se – 
Covid-19 

Vánoční koncert RDS - - Neuskutečnil se – 
Covid-19 

Besedy: 

Cestopisná přednáška 
Adama Lelka 
s videoprojekcí - 
Kmeny 

4 Žáci 2. stupně 2. stupeň, 5.10.2020 

Dopravní výchova  
se Škoda Auto 

3 47 3.-5. ročník, Základní 
škola, 7.12.2020 

Projekty: 

Hvězdárna  
a planetárium – 
projektový den 
(Šablony II) 

2 32 4. a 5. ročník, Hradec 
Králové, 9.10.2020 

Záchytná stanice pro 
zvířata – projektový 
den (Šablony II) 

1 28 Jaroměř, 7.5.2021 

Dobrodružství se 
zvířaty - projektový den 
(Šablony II) 

3 47 3.-5. ročník, 10.5.2021 

Projektový den s OS 
Na venkově (Šablony 
II) 

ŠD žáci školní 
družiny 

Nová Ves, 26.6.2021 
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Ostatní akce školy: 

Podzimní sběr starého 
papíru 

9 všichni žáci Areál Základní školy, 
30.9.-1.10.2020 

Jarní sběr starého 
papíru 

9 všichni žáci Areál Základní školy, 
21.4.2021 

 
 
Komentář ředitele školy: 

Počet školou uskutečněných akcí ve školním roce 2020/2021 byl značně ovlivněn 
uzavřením škol po většinu školního roku v důsledku zhoršené epidemiologické situace v ČR 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Neuskutečnila se tak celá řada 
pravidelných i nepravidelných akcí (školní výlety, plánované exkurze, besedy, zájezdy do 
divadla, okresní a další kola olympiád, apod.).  

 
 
9.2. Sběrové akce 
 
 

Komentář ředitele školy: 

V průběhu školního roku pořádala škola 2 x sběr starého papíru, podzimní sběr byl 
ve dnech 30.9.-1.10. 2020, jarní sběr se uskutečnil dne 21.4.2021 
Výsledky a zisk ze sběru: 
Podzimní sběr: 8.720 kg, 6.976,- Kč (0,80,- Kč/kg) 
Jarní sběr: kg, 6.846,- Kč    
Žáci školy se rovněž zúčastnili celoročního sběru léčivých bylin a pomerančové  
a citronové kůry. 
Veškeré získané finanční prostředky byly převedeny na konto Spolku rodičů a přátel 
školy, z. s. a budou použity ve prospěch žáků naší školy. 

 
 
9.3 Úspěchy žáků 

 

Přírodovědné soutěže – Biologická olympiáda 

Příjmení: Jméno: Třída: Školní kolo: Další kola: 

Locker  Ondřej 9 1.  Kraj 42.místo kat. C 

Dyntarová  Julie 9 2. - 

Dohnálek Vojtěch 6 1. Kraj 43. místo kat. D 

Pápeš Andrej 7 2. - 

Čermáková Adéla 7 3. - 

Škopová Tereza 6 4. - 

 
 
10. Prevence rizik a školní úrazy 

 

10.1 Počet úrazů 
 

Počet záznamů v knize úrazů 2 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 2 

Počet odškodněných úrazů 1 

Neodškodněno úrazů 1 

Zbývá odškodnit úrazů 0 
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10.2 Vyhodnocení úrazů 
 

Místo úrazu Počet úrazů 

Vnitřní prostory školy - přestávka 1 

Vnější prostory školy - přestávka  1 

                 

 
10.3 Prevence rizik 
 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Opakovaně jsou se žáky probírána pravidla bezpečnosti při cestě do školy a ze školy,  
při sportu, při dalších akcích pořádaných školou i o vedlejších a hlavních prázdninách apod. 

 
 
 

Komentář ředitele školy: 
 

- Všechny úrazy byly hlášeny pomocí elektronického formuláře systému inspIS České školní 
inspekci. 
- Žádný z úrazů nebyl zaviněn zraněným žákem ani jinou osobou. 
- 1 úrazy byly smluvní pojišťovnou doposud odškodněn, 1 úraz nebyl odškodněn (chybějící 
dokumenty pro pojišťovnu – nedodáno ze strany zákonných zástupců žáků). 
- Od 1. 1. 2021 je naší smluvní pojišťovnou naší  školy pojišťovna GENERALI 

  

 
11. Spolupráce školy se školskou radou, zákonnými  
      zástupci žáků, obcí a dalšími partnery 
 

 
11.1 Formy spolupráce 
 
 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada 3 x ročně společné jednání 

Partnerská organizace Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov 
nad Bělou, z. s., schází se výbor SRPŠ  
a společně se školou organizuje akce  
pro děti, jejich rodiče a veřejnost 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 2 x ročně konzultační den 
2 x ročně třídní schůzky 
Konzultace VP k volbě střední školy a volbě 
povolání, k výukovým problémům 

Školní akce pro rodiče a veřejnost 
 
- ve školním roce 2020/2021 výrazně 
ovlivněno Covidem-19 

Vánoční koncert RDS pro veřejnost 
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku  
za přítomnosti rodičů a zástupců obcí 
Advent – den otevřených dveří ve škole 
Besídka ke Svátku matek 
Vánoční besídka pro Klub seniorů 

Školní časopis Skuhrovský zpravodaj – příspěvky ze školy 
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Komentář ředitele školy: 

Mgr. Jiří Nedomlel, učitel ZŠ, je  hlavním redaktorem Skuhrovského zpravodaje. Tento 
zpravodaj vychází 4 x ročně a vždy je několik stránek věnováno propagaci školy, jejímu 
provozu a akcím pořádaných školou. Příspěvky do Zpravodaje píší  
pedagogové i žáci naší školy. 

 
 
12. Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 
 

 
12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

 

12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

 
12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 
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13. Ekonomika školy 

 

 
13.1 Způsob financování školy 
 

Dne 1. 1. 2003 získala Základní škola Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou 
právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací, jejíž součástí je školní družina, školní 
klub a školní jídelna. Činnost této příspěvkové organizace je dána Zřizovací listinou a je 
členěna na hlavní činnost a činnost doplňkovou. 
Hlavním cílem školy, školní družiny a školního klubu je výchovně vzdělávací činnost,  
ve školní jídelně je to stravování žáků. Finančně je činnost příspěvkové organizace 
zajišťovaná dotací MŠMT na výchovu, vzdělávání a dotací zřizovatele na provoz. 
Doplňková činnost je založena na samofinancování. ZŠ Skuhrov nad Bělou organizuje  
na základě Zřizovací listiny doplňkovou činnost  v oblasti hostinské – obědy pro cizí strávníky 
a pronájem nebytových prostor – tělocvičny - v době mimo hlavní činnosti. Hospodaření 
doplňkové činnosti je vedeno odděleně od hospodaření hlavní činnosti. 
Od 1. 1. 2003 vede účetnictví hlavní činnosti i doplňkové činnosti paní Pavlína Kalousková. 
Z rozhodnutí Zastupitelstva Obce Skuhrov nad Bělou došlo od 1. 1. 2012 ke sloučení 
příspěvkové organizace ZŠ Skuhrov nad Bělou s příspěvkovou organizací Mateřská škola 
Sluníčko Skuhrov nad Bělou. Nově vzniklá příspěvková organizace má název Základní škola  
a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou.  
Běžný účet pro samostatné hospodaření nově vzniklé organizace  je veden nadále u České 
spořitelny a.s., pobočka Solnice. 

 

       

 

13.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT 

  transferem v roce 2019 
 
K 31. 12. 2020 byla naší organizaci přidělena níže uvedená dotace poskytnutá OŠMT KÚ  
na přímou výchovně vzdělávací činnost. Dotace opětovně nebyla rozdělena limitem  
pro  pedagogy a nepedagogické zaměstnance.   Ve zprávě je uvedeno, jakým způsobem 
byla dotace vyčerpána jednotlivých oblastech.  
 
 
 
Hlavní činnost 
 
 
Dotace poskytnuté krajem v Kč 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukazatel Poskytnuto Vyčerpáno
k 31.12.2020 k 31.12.2020

33353 Přímé náklady na vzdělání 19 027 661           18 990 709  

33070 Výuka plavání 9 360                    9 360           

33075 Vzdělávání cizinců 19 044                  19 044         

33079 Nárok Phmax 26 928                  26 928         
Celkem 19 082 993           19 046 041  
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13.3. Zpráva o hospodaření s prostředky FKSP za rok 2020 

    

    
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4. Přímé náklady na vzdělání  - ONIV  
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13.5. Prostředky zřizovatele v Kč 
 
 

 
 
 

Položka Rozpočet Skutečnost Rozdíl

Zůstatek k 1.1.2020 273 518            273 518                 -                        

Příděl 284 505                 284 505               

Odměny a dary 13 000                   13 000                 

Závodní stravování 94 229                   94 229                 

Rekreace 12 000                   12 000                 

Kultura, tělovýchova 23 222                   23 222                 

Čerpání celkem -                      142 451                 142 451               

Zůstatek k 31.12.2020 273 518            415 572                 142 054               

Publikace,předplatné 4 890                      

Nákup školních potřeb 58 306                    

Plavání 6 894                      
SW 1 014                      

Ostatní služby 1 499                      

Náhrady DPN 163 906                  

Úrazové pojištění 53 258                    
DVPP 15 500                    

Technické vybavení 257 272                  
Celkem 562 539                 

Ukazatel Rozpočet 2020 Skutečnost 2020

Výnosy celkem 2 200 000                      2 200 000         

Náklady celkem 2 200 000                      2 177 012         

Výsledek hospodaření -                                  22 988              



 23 

Základní škola  

JVC kamera Kč   6.120 

Notebook HP Kč 20.338 

Kopírka Aficio MP 307  Kč 30.250 

Mikropočítače ThinkPad 

Lenovo 

Kč 16.554 

Školní kuchyně  

Mraznička PHILCO Kč   9.990 
 

Rozpis nákladových položek u rozpočtu zřizovatele v Kč: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z rozpočtu zřizovatele bylo kromě hrazených provozních nákladů pořízeno mj. následující 
(v Kč): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka Stav k 31.12. 2020
DDHM 220 757                                                   

Materiál (čistící,úklidový,kancelářský) 316 070                                                   

Publikace,předplatné 1 782                                                       

Školní potřeby 48 888                                                     
Voda 20 453                                                     

Elektrická energie 533 060                                                   
Plyn 169 135                                                   

Opravy a udržování 266 210                                                   

Služby pošt 163                                                          

Služby telekomunikací 43 010                                                     
SW -                                                            

Služby peněžních ústavů 4 798                                                       

Školení a vzdělávání 800                                                          

Ekonomické služby 251 600                                                   

Nákup ostatních služeb 107 898                                                   

Daně a poplatky -                                                            

Cestovné 192                                                          

Náklady na reprezentaci 2 815                                                       

Pojistné 16 545                                                     
OOPP 16 338                                                     

Závodní preventivní péče 1 450                                                       

Manka a škody 3 755                                                       

Mzdové náklady 35 347                                                     
OON 101 550                                                   

Zákonné sociální pojištění 13 028                                                     

Jiné sociální pojištění (úrazové) 347                                                          
FKSP 1 021                                                       

Náklady celkem 2 177 012                                                

Příspěvek zřizovatele 2 200 000                                                

Příjmy celkem 2 200 000                                                

Hospodářský výsledek 22 988                                                     
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13.6. Další zdroje v Kč 
 
 

 
13.7. Stravování 
 
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  bylo  ve školní jídelně v ZŠ celkem uvařeno  31 752 obědů  
v následujících kategoriích:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola  

Počítač HP Kč 7.500 

Police na technické vybavení Kč 8.900 

Pohovka pro děti Kč 3.190 

Školní družina  

Sestava nábytku IGNÁC Kč 74.595 

Vestavěná skříň a psací stůl Kč 13.400 
 

Ukazatel Výnosy Náklady Výsl.hospodaření

Rezervní fond 2019 136 620                136 620                -                       

Úroky 1 364                    1 364                    -                       

Školní stravování 648 562                648 562                -                       

Nájemné 4 000                    4 000                    -                       

Florbalový kroužek 23 350                  5 840                    17 510                

Školné MŠ 159 400                159 400                -                       

Úřad práce 16 725                  16 725                  -                       

Finanční dary 138 966                138 966                -                       
OP VVV II 671 930                671 930                -                       

Celkem 1 800 917             1 783 407            17 510                

Kategorie: Počet obědů:

ZŠ žáci   7 – 10 let 6 678

ZŠ žáci 11 – 14 let 6 726

ZŠ žáci 15 let a více 1 904

MŠ děti 2 – 6 let 5 456

MŠ děti 6 – 7 let 263

zaměstnanci 4 203

důchodci a cizí strávníci 6 522

CELKEM: 31 752
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13.8. Neinvestiční výdaje na 1 žáka v Kč 
 

Přepočtený počet žáků: 258 (ZŠ a MŠ) 

 

 

Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka
DDHM 614 508                         2 382                             

Materiál (čistící,úklidový,kancelářský) 317 293                         1 230                             

Školní potřeby,učebnice,knihy 207 225                         803                                
Potraviny 648 562                         2 514                             
Voda 20 453                           79                                  

Elektrická energie 533 060                         2 066                             
Plyn 169 135                         656                                

Opravy a udržování 406 830                         1 577                             

Služby pošt 163                                1                                    

Služby telekomunikací 43 010                           167                                

Služby peněžních ústavů 6 162                             24                                  

Školení a vzdělávání 38 140                           148                                

Výuka plavání 6 894                             27                                  

Ekonomické služby,poradenství 251 600                         975                                
SW 43 498                           169                                

Nákup ostatních služeb 144 208                         559                                

Daně a poplatky -                                  -                                  

Cestovné 192                                1                                    

Náklady na reprezentaci 2 815                             11                                  

Pojistné 16 545                           64                                  

Mzdové náklady 14 461 578                    56 053                           

Zákonné sociální pojištění 4 715 221                      18 276                           

Jiné sociální pojištění (úrazové) 55 408                           215                                

Příděl do FKSP 282 418                         1 095                             
OOPP 34 148                           132                                

Závodní preventivní péče 1 450                             6                                    

Manka a škody 3 755                             15                                  

Náklady celkem 23 024 271                    89 241                           

Zdroje financování

Příspěvek zřizovatele 2 200 000                      8 527                             

Dotace poskytnuté krajem 19 046 041                    73 822                           

Rezervní fond 2019 136 621                         530                                

Úroky 1 364                             5                                    

Školní stravování 648 562                         2 514                             

Florbalový kroužek 23 350                           91                                  

Školné MŠ 159 400                         618                                

Pronájem 4 000                             16                                  

Úřad práce 16 725                           65                                  

Finanční dary 138 966                         539                                

OP VVV 671 930                         2 604                             

Bezúplatná přijetí 17 810                           69                                  

Výnosy celkem 23 064 769                    89 398                           
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13.9. Doplňková činnost v Kč 
 
 

 
 
 
13.10. Použití peněžních fondů v Kč 
 

 

 
 
 
13.11. Výsledek hospodaření v Kč 
 

 

 

Nákladové položky Částka
Potraviny 376 695                                                                       

Materiál (čistící,úklidový,kancelářský) 7 659                                                                           
DDHM 2 150                                                                           

Voda 1 844                                                                           

Elektrická energie 16 402                                                                         
Plyn 9 442                                                                           

Opravy a udržování 7 798                                                                           

Ostatní služby 10 788                                                                         

Manka a škody 968                                                                              

Mzdové náklady+odvody 141 638                                                                                                 

FKSP,OOPP,záv.preventivní péče 5 987                                                                                                     

Náklady celkem 581 371                                                                                                 

Příjmové položky

Stravování 598 443                                                                       

Nájemné 18 200                                                                         

Příjmy celkem 616 643                                                                      

Ukazatel Rozpočet Použito k 31.12.

Rezervní fond 136 621                         136 621                         

VH z hlavní činnosti 40 498                                                                

VH z dplňkové činnosti 35 272                                                                

Výsledek hospodaření před zdaněním 75 770                                                                

Daň z příjmu právnických osob -                                                                       

Celkem  po zdanění 75 770                                                                

Dodatečné odvody a vratky -                                                                       

Úhrada ztráty minulých let -                                                                       

Další položky upravující VH -                                                                       

Upravený VH (zisk +, ztráta -) 75 770                                                                
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13.12. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 
 
 

 
 
 
 

13. 13 Závěr 
 
Rozbor hospodaření za rok 2020 provedl Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy, na základě 
podkladů účetní paní Pavlíny Kalouskové. 
 
Rozbor  hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020 projednala a schválila Školská rada  
dne 20. 5. 2021. 

 

 

 
14. Vlastní hodnocení ročního plánu školy 

 
 
 
14.1  Realizace školního preventivního programu (ŠPP) ve školním roce   
        2020/2021 
 
V letošním školním roce 2020-2021 si naše škola připravila plán, který by předcházel 

problémům, kterým v dnešní době čelí jak škola samotná, tak i její žáci. 

Program, který jsme chtěli zrealizovat, byl vytvořen v době, kdy se celá naše společnost 

potýkala s celosvětovou pandemií koronaviru Covid-19 

Škola měla naplánované aktivity, jen některé se ji podařilo zrealizovat 

Naplanované aktivity 

Září - Říjen: 

Sportovní den s OVOV, atleticko-silovo-koordinační disciplíny v rámci sportovního dne pro 

žáky 1. až 9. ročníku naší školy Nerealizováno 

 Říjen -  Červen: 

Prosinec: 

Projekt Silniční problematika v našem okolí 

Společný projekt se společností Škoda Auto, tento projekt byl zaměřený na zvládání 

dopravních situaci našich dětí ve svém i v neznámém prostředí, realizaci doplňovaly 

Ukazatel Stav k 1.1. Návrh na rozdělení Stav po rozdělení

Ztráta z minulých let -                           -                           

Rezervní fond -                           75 770,00               75 770,00               

Fond odměn -                           -                           -                           

Odvoz do rozpočtu zřiz. -                           -                           -                           
Celkem -                           75 770,00               75 770,00               
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konkrétní situace ve videích, kde děti mohly rozhodnout, prostřednictvím správných 

odpovědí, jak konkrétní situaci vyřešit. 

 /realizace – prosinec 2020/ 

Čertovská nadílka, společná aktivita spojená s tradicemi, zaměřená na vztahy nejstarší a 

nejmladší školní generace /realizace prosinec 2020/ 

Vánoční hody, sportovní aktivita spojená s tradicemi Nerealizováno 

Leden: 

Uzavření školy k 1.1.2021 z důvodu pandemie Covid-19 

Tříkrálová sbírka, aktivita žáků školy spojená s charitativním účelem/realizace individuálně 

v lednu/ 

Únor: 

Projekt „Hasík“, aktivita zaměřená na prevenci v požární oblasti, dále na krizové situace 

spojené s přírodními katastrofami, 

žáci 2. ročníku se zábavnou formou seznamují se záludnosti nebezpečí ohně, ale i se 

situacemi, které souvisí s IZS, 

projekt realizuje hasičský záchranný sbor Nerealizováno 

Únor- březen 

- Lyžařský kurz pro žáky 7.ročníku (vytváření zdravých návyků, životního stylu) 

Nerealizováno 

Prosinec, leden, únor 

- Plavecký výcvik (aktivita se zaměřením na zdokonalování plaveckých stylů s prvky 

prevence v rizikových oblastech s tím spojenými), pro žáky 1. až 5. ročníku Nerealizováno 

Duben 

- Dopravní hřiště 

- Den Země Nerealizováno 

Květen 

- Projekt s PČR 

- Bieg Gminy Klodzkej Nerealizováno 

Červen 

- Dětský den  

- Školní výlety /realizováno, individuálně každá třída samostatně/ 

 

Kdykoliv: 
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- Noc ve škole pro 4.ročník (aktivita zaměřená na posílení vztahu v kolektivu a pro vzájemné 

působení mezi žáky) Nerealizováno 

  - Sportovní turnaje /atletika/florbal/přehazovaná/vybíjená/ (aktivita posilující týmovou 

spolupráci) Nerealizováno 

Klady: 

Důležitost okamžité reakce na nejpalčivější problémy, se kterými se děti setkávají 

Důsledné rozebírání problémů 

Žádné bagatelizování problémových situací 

Vyjádření vlastního názoru žáka k jednotlivým problémům 

Připomenutí, že žák nikdy není sám a má se kam obrátit 

Zápory: 

I přes stálá opakování, jaké problémy na žáky číhají, nelze zabránit negativním jevům. 

Je to především proto, že nebývá dostatečná odezva ze strany rodiny 

Vyhlídky do dalšího školního roku: 

Vzhledem k situaci, která nastala s koronavirem nebudeme prezentovat programy do dalšího 

školního roku, pokud vše půjde dobře, budeme pokračovat v akcích, s kterými máme 

zkušenosti. 

Závěr: 

 I letošní školní rok byl mimořádný, přesto se budeme snažit omezit rizika spojená se 
sociálně-patologickými jevy, je jasné, že vždy budeme o krůček zpět. Z vyplývá, že i přes 
tento hendikep učitelé nepřestanou s prevencí, je totiž i v jejich zájmu, aby docházelo, co 
k nejmenším problémům u žáků jak ve škole, tak i mimo ni. 

 
Mgr. Daniel Vacek 

 

 
 
14.2  Integrace žáků se SVPU, SVPCH, žáků se zdravotním postižením  
a nadaných žáků   
 
V tomto školním roce na naší ZŠ pracovalo od září s celkem 22 žáky v péči PPP Rychnov 

nad Kněžnou, 9 žáky v péči SPC Rychnov nad Kněžnou a 5 žáky v péči PPP Ústí nad Orlicí. 

Individuální potřeby bylo tedy třeba respektovat u celkem 36 žáků naší školy, kteří mají 

v doporučení z PPP či SPC stanoven individualizovaný přístup. 

Dále jsme pracovali se čtyřmi žáky, kteří mají rodný jazyk jiný než češtinu – také tito měli 

v tomto ohledu individualizovaný přístup a zajistili jsme pro ně hodiny českého jazyka navíc. 

Většina z uvedených žáků také docházela do skupin Pedagogická intervence (PI) a Předmět 

speciální pedagogické péče (PSPP). Dle potřeb žáků bylo takto týdně učeno 16 hodin PI a 

PSPP, kde byla zajišťována péče o 26 žáků, dále se konaly 2 hodiny určené pro žáky 

z jiného jazykového prostředí. Počet skupin reflektuje rozdílné potřeby žáků, a to jak 

z hlediska věku, tak z hlediska individuálních obtíží. 
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V rámci výuky na dálku pracovali příslušní vyučující s žáky a konzultovali s jejich rodiči. 

Většina skupin probíhala online, některé v rámci individuální konzultací, některým dětem 

nevyhovovaly online hodiny, upřednostnily práci s doporučenými materiály pod dohledem 

rodičů. Celkově hrálo rodinné zázemí v období výuky na dálku velkou roli. 

 

Skupiny vedli pedagogové:  

Mgr. Kateřina Hvězdová, Mgr. Jakub Halda, Mgr. Věra Rygrová, Mgr. Daniel Vacek, Mgr. 

Lenka Hepnarová, Mgr. Iveta Vašátková, Mgr. Hana Wenzelová, Mg. Petr Píč, Mgr. Zuzana 

Šabatová, Mgr. Petra Wenzelová a Mgr. Jana Dusilová. 

S žáci s jiným rodným jazykem pracovaly asistentky Helena Beková a Hedvika Jirušková. 

Na naší škole byly ve školním roce zaměstnány také dvě asistentky pedagoga (Renata 

Koukolová ve 2. třídě a Helena Beková v 9. třídě) a školní asistentka Hedvika Jirušková. 

 

I. stupeň 

S žáky jsme pracovali dle doporučení PPP a SPC. Ve druhé třídě pracovala asistentka 

pedagoga. Školní asistentka pomáhala zejména s činnostmi s péči o žáky ohrožené školním 

neúspěchem v 1. třídě.  

Žáci pracovali s pomocí řady pracovních sešitů, listů i pomůcek, které byli speciálně pro ně 

zakoupeny za účelem rozvoje řeči a slovní zásoby, zrakového a sluchového vnímání a 

rozvoje pozornosti. Využívali jsme jak stávající pomůcky a učebnice (pracovní sešity pro 

dyslektiky, Šimonovy pracovní listy), tak i nově zakoupené pomůcky, zejména hry rozvíjející 

žáky v potřebné oblasti, karty z řady Logicco, sérii pro rozvoj sluchového vnímání s řady 

Pavučinka, didaktické hry, boomwhackers a další hudební nástroje pro rozvoj sluchového 

vnímání a procvičovali jemnou motoriku i pomocí vhodných didaktických stavebnic. Cíleně se 

zaměřujeme na čtení s porozuměním, aplikaci vědomostí do běžného života, na vyjadřovací 

schopnosti a v případě žáků, kteří mají také obtíže se zvládáním látky, na její procvičování a 

přípravu na výuku. Vzhledem k online výuce jsme hojně využívali online hry a cvičení, ať už 

vytvořené našimi pedagogy, nebo dostupné online. 

 

II. stupeň 

I na druhém stupni žáci pracovali s vyučujícími dle doporučení PPP a SPC. V deváté třídě 

působila rovněž asistentka pedagoga. 

Také zde žáci využívali jak stávající pomůcky, tak pomůcky pro žáky dle doporučení nově 

zakoupené, a to jak pracovní sešity a listy, tak pomůcky řady Logicco, laptop, zlomkovou věž 

a hry zaměřené zejména na rozvoj slovní zásoby a matematických dovedností. Do hodin 

byly i na druhém stupni zařazovány didaktické hry a byl kladen důraz na propojení poznatků 

a dovedností se stávajícím učivem i mezipředmětově. Byly rovněž využívány pracovní listy 

Dr. Brigitte Sindelar, jež nám byly poradnou doporučeny. I do budoucna plánujeme využívat 

nejen pracovní listy, pracovní sešity a speciální učebnice, ale zejména hry a názorné 

pomůcky. Tyto metody práce se nám velmi osvědčují. Důraz klademe na aplikaci poznatků 

v běžných životních situacích a také na přípravu na výuku a procvičování obtížnější látky 

s žáky, u kterých toto vyhodnotíme jako potřebné. 

Vzhledem k online výuce jsme hojně využívali online hry a cvičení, ať už vytvořené našimi 

pedagogy, nebo dostupné online. 

Vyhodnocení podpůrných opatření proběhlo s poradnami během června na dálku, 

prostřednictvím zaslání potřebných podkladů do poradny a následující telefonické konzultace 

či konzultace v prostředí Google Meets. Součástí vyhodnocení byly i poznámky VP získané 

během spolupráce s učiteli PI a PSPP během celého školního roku. Naše práce byla 

průběžně hodnocena pozitivně, celkové osobní vyhodnocení se bude konat v září. 
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V rámci přípravy na budoucí 1. třídu se sešli na poradu Mgr. Zuzana Krassková za MŠ, 

učitelka MŠ Mgr. Drahomíra Brožová, výchovná poradkyně a budoucí učitelka 1. třídy, Mgr. 

Kateřina Hvězdová Dohnálková. Jak se nám ze zkušenosti potvrdilo, umožňuje 

informovanost učitelů v 1. třídě pomoci s úspěšným zahájením školní docházky mnoha 

dětem a rodičům. Tento postup považujeme za dobrou praxi a plánujeme v něm nadále 

pokračovat. 

Na závěr bych ráda vyzdvihla výbornou spolupráci s pedagogicko-psychologickými 

poradnami, SPC a logopedkami, se kterými spolupracujeme. Také děkuji všem kolegům, 

kteří ke vzdělávání žáků se specifickými potřebami přistupují zodpovědně, profesionálně a 

tvořivě. 

                                                                                                                  Mgr. Iveta Vašátková 

 
 
14.3  Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2020/2021 
 
přípravný týden a ZÁŘÍ 

 příprava a sestavení plánu výchovného poradce 

 stanovení konzultačních hodin 

 kontrola informací na webu školy v části ŠPP 

 vypracování seznamu žáků se specifickými potřebami 

 stanovení skupin PI a PSPP 

 schůzky s rodiči žáků s IVP a s rodiči žáků s PI a PSPP 

 kontrola výkazu R44 s ředitelem školy 

 revize a doobjednání pomůcek zakoupených žákům dle doporučení PPP a SPC 

 

 aktualizovat nástěnky VP a v IX. třídě k volbě povolání (i průběžně během školního 

roku) 

 zahajovací schůzka výchovných poradců a zjištění termínů dalších schůzek VP 

 plán seminářů z modulu pro vzdělávání kariérových poradců 

 

 zajištění setkání se zástupkyněmi IPS ÚP v Rychnově nad Kněžnou pro žáky IX. tříd 

 orientační pohovory s žákyněmi / žáky IX. ročníku, případně jejich rodiči 

 zjištění terminu výstavy středních škol a její prezentace v rámci školy, žáků i rodičů 

 

 

 

ŘÍJEN 

 dále průběžné pohovory s vycházejícími žáky  

 setkání v IPS ÚP v Rychnově nad Kněžnou pro žáky IX. tříd 

 zjištění zájmu žáků o umělecké školy, sportovní gymnázia, školy MO a konzervatoře 

 zahájení průběžné kontroly práce s integrovanými žáky, kontrola individuálních plánů 

 burza středních škol distribuce Atlasu školství pro vycházející žáky 

adaptace poradenských činností na online výuku 

mapování průběhů PI a PSPP v rámci online výuky 

zjištění info k online burzám škol a online prezentacím škol, zprostředkování info IX. třídě – 

žákům i rodičům 

 

LISTOPAD 

 informace žákům – online Dny otevřených dveří na SŠ a SOU 

 schůzky s náborovými pracovníky v tomto školním roce neproběhly 
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 přihlášky na umělecké střední školy, sportovní gymnázia 

 zjištění zájmu žáků o víceletá gymnázia 

 pokračující online konzultace 

 

PROSINEC 

 předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky 

 připravit informace pro rodiče na schůzku, seznámení s podmínkami přijímacího řízení 

na SŠ  

 

LEDEN 

 shromažďování podkladů v kariérovém poradenství – 5. a 9. ročníky 

 integrovaní žáci – průběžné hodnocení, diskuse s kolegy 

 konzultace s kolegy ohledně volby středních škol vycházejících žáků 

 

ÚNOR 

 schůzka s rodiči a žáky ohledně přijímacího řízení v online prostředí spolu s třídní   

učitelkou, seznámení s formou distribuce přihlášek na střední školy a zápisových lístků 

 kontrola vyplnění přihlášek na střední školy dle potřeby 

 online konzultace dle potřeby 

 

 

BŘEZEN 

 kontrola seznamu dětí s SPU, aktualizace po online poradě s Mgr. Holou a Mgr. 

Kopeckou z PPP Rychnov 

 vytvoření online prostředí pro téma volba povolání pro 8. třídu, 

 první diskuse s žáky 8. ročníku ohledně volby povolání 

 

 

BŘEZEN – ČERVEN 

 

 monitorování práce dle IVP a individuálních potřeb žáků 

 konzultace s žáky a rodiči ohledně přijímacího řízení 

 monitorování situace ohledně přijímacího řízení a informování o změnách pro žáky a 

jejich zákonné zástupce 

 pomoc s odvoláním se v případě neúspěšného 1. kola přijímacího řízení, pomoc 

s volbou školy v 2. kole 

 evidence a zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejících žáků 

 práce s žáky 8. ročníku na téma volba střední školy 

 

ČERVEN – závěr 

 

 celkové zhodnocení práce VP 

 podklady ohledně práce s žáky se specifickými potřebami a ohledně kariérového 

poradenství pro výroční zprávu 

 uzavření zprávy o činnosti VP v uplynulém školním roce a její předání vedení školy 

 

 

PRŮBĚŽNĚ 

 schůzky s rodiči žáků s novým vyšetřením  
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 příprava podkladů k vyhodnocení podpůrných opatření pro PPP a SPC ve spolupráci 

s třídními učiteli a ostatními vyučujícími – dle relevance 

 kontrola platnosti vyšetření v PPP 

 přehled o zajišťování pomůcek zakoupených pro žáky s doporučení PPP a SPC a jejich 

evidence (ve spolupráci se školní asistentkou) 

 účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce dle možností školy 

– téma kariérové poradenství pod záštitou KHK 

 předávání informací kolegům 

 řešení výukových a výchovných problémů ve spolupráci s kolegy a zejména 

s metodikem prevence 

 spolupráce se SRPŠ 

 spolupráce s PPP, SPC, ÚP, OSPOD a dalšími orgány – konzultace a řešení problémů 

 spolupráce s asistenty, zejména v ohledu péče o žáky ohrožené školním neúspěchem 

 úzká spolupráce s metodikem prevence 

 poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně) 

 vedení dokumentace VP (průběžně) 

 aktualizace informací a podkladů zveřejněných na webu školy dle potřeby 

 
Konzultační hodiny: 
Konzultační den: pondělí 13.30 - 15.00  
(možné jsou i jiné dny po předchozí domluvě) 
 

Mgr. Iveta Vašátková 
 
 
14.4  Hodnocení zájmového útvaru Etická výchova 
 
Zájmový útvar Etická výchovy probíhá tradičně 1 hodinu týdně v 1. – 3. ročníku naší školy.  

V tomto „covidovém“ školním roce, kdy nebylo umožněno žákům navštěvovat kroužky a část 

roku nemohli ani docházet do školy, dostala etická výchova novou podobu. Třídní učitelé 

pojali etickou výchovu jako součást vyučování (prezenčního i distančního). Stala se i 

součástí „třídních hodin“, které též probíhaly oběma způsoby dle aktuálních opatření. 

Pedagogové se zaměřili na témata: komunikace, sebehodnocení, pozitivní hodnocení 

druhých a empatie. 

Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková 

 
 
14.5  Hodnocení dalších zájmových útvarů 
 
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci došlo ve školním roce 2020/2021 k utlumení 
činnosti zájmových útvarů.  

 
                

14.6  Dopravní výchova 
 
Vzhledem k celorepublikové situaci nebylo možno zrealizovat kurz dopravní výchovy 

na cvičném hřišti v RK. Snad se podaří v příštím školním roce výpadek nahradit – alespoň 

pro aktuální 3. – 5. ročníky (možnost objednat praktickou část kurzu pro budoucí šesťáky, 

kteří o dopravní hřiště také přišli, zjistím). 

Ve zmíněných třídách průběžně téma prokládáno, ve 4. ročníku proběhla v průběhu jara 

2021 teoretická část kurzu – coby průřezové téma v rámci předmětů Vlastivěda, Přírodověda 

a Český jazyk. 
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V prosinci 2020 proběhl projektový den s partnerem školy, Škoda Auto a.s., kde se zábavnou 

formou děti dozvěděly základní pravidla bezpečnosti silničního provozu. 

 
Realizovaná výuka zahrnula: 

- Povinnou výbavu jízdního kola, 

- Základní dopravní značky, značení, 

- Vjíždění na silnici, 

- Bezpečnou jízdu, 

- Objíždění překážky a nenadálé situace (předvídání nebezpečí), 

- Základní pravidla jízdy přes křižovatky, otáčení na silnici (kruhový objezd pouze 

zmíněn), 

- Další dopravní značení (světelné, vodorovné, řízení provozu policistou), 

Společné zhodnocení závěrečného testu. 
Mgr. Jakub Halda 

 
 

ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou a grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 

2020 

V letošním školním roce 2020/2021 se otázka dopravní výuky prolínala s obtížemi, které 

souvisely s protiepidemiologickými opatřeními v rámci boje proti viru SARS Covid–19.  To 

samozřejmě zahrnovalo i distanční výuku, a také velká omezení pro naše žáky. Ti se během 

nouzového stavu nemohli účastnit jak výuky ve škole, tak i soutěží nebo praktického výcviku 

na dopravním hřišti. 

Jakmile se žáci vrátili do normálního režimu výuky na škole, využili jsme v nejbližším 

možném termínu (7.prosince 2020) možnosti spolupráce se Škodou Auto, jež vytvořila 

grantový program v otázce dopravní prevence. Jako největší výrobce automobilů v naší 

zemi, se tato společnost výrazně angažuje i v oblasti bezpečnosti dopravy. Je známo, že 

Česká republika velmi překračuje průměr EU v počtu úmrtí a zranění při dopravních 

nehodách, jejichž oběti jsou mnohdy z řad dětí. Cílem našeho preventivně-dopravního 

projektu byla tedy snaha podpořit prevenci u nejmladší generace.  

Preventivně-dopravní program 

Žáci naší školy, jmenovitě ze třetí, čtvrté i páté třídy, absolvovali vždy hodinovou prezentaci, 

kde se seznamovali s těmi nejzákladnějšími poznatky o dopravě.  

Mezi ně patřila tato témata: 

- postup při přecházení vozovky,  

- postup při přecházení čtyřproudé vozovky s ostrůvkem, 

  v těchto případech se vždy jednalo o interaktivní činnost, do které mohli     naši žáci 

vstupovat, a která měla i okamžitou zpětnou reakci ve formě  správných postupu a informací, 

jak si v dané situaci počínat.  

- správné vyhodnocení dopravní situace, jak na silnici, tak i na chodníku, 

- chování v dopravních prostředcích, hromadných i osobních,  
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v případě osobní dopravy se žáci učili o bezpečném připoutání před cestou, správným 

nastavením sedadla a opěrky hlavy, dále viděli možnosti zranění či úmrtí, když opominou 

připoutat nějakou důležitou věc v autě(nejenom sebe). 

dozvěděli se, že i zdánlivé maličkosti mohou provést neuvěřitelné věci, které v podstatě 

ohrozí posádku automobilu. 

Role informátorů, či lépe řečeno průvodců, se zhostili pracovníci ze Škody Auto, kteří byli 

i garanty projektu automobilky Škoda. 

Velkou roli sehrála i ta možnost, že praktické vyzkoušení se prolínalo s teorií a 

videonávody, dále se soutěžilo. Nejaktivnější žáci získali i drobné odměny. 

        Závěrem musíme konstatovat, že dopravní projekt splnil svůj účel. Za jeho zdárnou 

realizaci bychom chtěli poděkovat společnosti Škoda Auto, se kterou jsme rádi 

spolupracovali. Nadále se těšíme na další možnosti spolupráce. 

Mgr. Daniel Vacek 

 
 

14.7 Finanční gramotnost 2020-2021 
 

1. třída – Žáci si v hodinách prvouky hrají na obchod. Zde manipulují s papírovými 

bankovkami a mincemi. 

2. třída - Žáci manipulují  s papírovými bankovkami a mincemi. Řeší slovní úlohy s financemi. 

Učí se vracet peníze při hře na obchod. 

3. třída – Žáci poznávají bankovky do 1.000Kč, řeší slovní úlohy s nakupováním. V prvouce 

se seznamují s možnostmi placení bankovní kartou. 

4. třída - Žáci poznávají bankovky do 5.000Kč a řeší slovní úlohy s financemi. V prvouce 

opakují možnosti placení bankovní kartou. 

5. třída – V hodinách anglického jazyka se žáci seznamují s anglickým platebním systémem 

a měnou (libra, pence). V matematice řeší slovní úlohy s obchodními transakcemi a úlohy na 

přímou úměrnost s financemi. V matematice v tématu zlomky řeší také úlohy „o polovinu 

(třetinu, osminu, ...) levnější. V kapitole desetinná čísla řeší slovní úlohy s financemi a 

nakupováním. 

6. třída – Ve slovních úlohách se seznamují s cenami potravin, kde zároveň uplatní 

desetinná čísla, řeší rozpočet. V hodinách informatiky řeší v tabulkovém editoru Excel úlohy 

podporující rozvoj finanční gramotnosti. V hodinách anglického jazyka probírají měnu Velké 

Británie a USA a ceny oblečení v těchto zemích. 

7. třída - V matematice řeší finanční slovní úlohy se zlomky, dále s procenty (sleva, zdražení) 

a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. V hodinách pracovních činností (vaření) řeší 

ceny potravin, finanční rozvahu a ceny jídla na 1 osobu. V hodinách dějepisu se žáci 

seznamují s výměnným obchodem a měnou pražský groš. V hodinách německého jazyka 

probírají měnu v německy mluvících zemích. 

8. třída – Podle účtenky kontrolujeme výpočet DPH. V září 2021 opakujeme slovní úlohy na 

výpočty procent a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost. V německém jazyce 

v tématu cestování řeší mimo jiné nákup jízdenky v hotovosti a bezhotovostní platbu kartou. 

9. třída – V matematice v kapitole základy finanční matematiky řešíme slovní úlohy na 

jednoduché a složené úrokování a danění úroků. Také rodinný rozpočet, složky ceny rodinné 

dovolené, pojištění, spoření a půjčky. V hodinách dějepisu probírají světovou hospodářskou 

krizi a možné cesty z krize. Také potravinové lístky a přídělový systém za 2. světové války. 

V hodinách českého jazyka píší úvahu na téma povánoční slevy. V hodinách cizích jazyků se 

seznamují s cenami zboží v cizích měnách. 

Mgr. Petr Píč 
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14.8 Kulturní a osvětové akce školy 
  
 
Divadelní představení 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci se v letošním školním roce neuskutečnilo žádné 
divadelní představení.  Snad se situace v příštím roce uklidní a my budeme moci pozvat 
nějaký divadelní soubor k nám do školy a budeme moci uskutečnit zájezd do Klicperova 
divadla v Hradci Králové. 

Mgr. Zuzana Šabatová 
 

 
Přednáška Kmeny Adama Lelka  
 
Nezapomenutelný audiovizuální zážitek nám dopřál v pondělí 5. 10. 2020 známý cestovatel 

a fotograf Adam Lelek. Na pozvání zavítal do naší základní školy ve Skuhrově nad Bělou  

se svou audiovizuální přednáškou, které dal název Kmeny. Děti tak mohly nahlédnout do 

života lidí odlišných kultur a vidět, jak se dá žít v pralesích bez oblečení, každodenního 

teplého jídla nebo elektřiny.  

Adam Lelek nám představil kmeny čtyř kontinentů. První byli stromoví lidé Korowai na Papue 

Nové Guinee. Zde stále ještě dochází ke kanibalismu, který byl v dokumentu popsán. 

K porovnání nám byli představeny další dvě komunity v Amazonii, brazilský Waurá, který si 

též dochoval své tradice a zvyklosti, a kolumbijský Nukak Makú. Z tradic tohoto kmene 

ovšem díky zásahu naší civilizace a vykácení jejich domova v Amazonii moc nezbylo. Děti 

mimo jiné velmi fascinoval způsob žití na volném moři v ručně sbitých lodičkách. Mokenové 

se plaví vodami Andamanského moře a nesou přezdívku tzv. „mořští cikáni.“  

Přednáška trvala celých 60 minut i s diskuzí a byla promítána jednotlivým třídám postupně. 

Adam Lelek promítal videa, která prokládal fotkami se svým komentářem. Byly sděleny 

cenné informace do zeměpisu a všeobecného přehledu. Byli jsme nadšení, že můžeme 

nahlédnout do domovů kultur, které jsou na planetě od pradávna. 

Mgr. Petra Wenzelová 

 

 
 

14.9 Hodnocení dalších akcí, exkurzí a projektů 
 
Seznamovací pobyt  6.ročníku – Jedlová, 16.-18. září 2020 

 
Vyjeli jsme po vyučování ve středu odpoledne. Celkem se seznamovacího pobytu účastnilo 

27 žáků , chyběl Honza Vlasák. Z toho  15 chlapců a 12 dívek. Doprovod Mgr. Iveta 

Vašátková, Mgr. Petra Čápová a Helena Beková. Od prvního dne byly děti akční  a do všech 

her se pustily s vervou.   

Po vynikající večeři jsme vyšlápli k Matoušovi na západ slunce a pak už hurá na večerní 

program plný společenských a stmelovacích her.   

Ve čtvrtek jsme vyrazili autobusem na Šerlich doprovázeni deštěm, který ale po výšlapu na 

Velkou Deštnou ustal. Vylezli jsme na novou rozhlednu, posilnili se svačinami a pokračovali 

směr Luisino údolí . Měli jsme štěstí i na houby, hned po vstupu do lesa děti nosily plné 

náruče.  

Odpoledne jsme opět sportovali, hráli jsme brännball, věštkyni, malovali na záda a těšili se 
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na večerní opékání buřtíků. U ohně nechyběla ani hudba , Vojta Dohnálek hrál na kytaru  

a Kuba Pišl na saxofon.  

Pátek  byl ve znamení tvůrčí soutěže. Ve skupinkách postavit rozhlednu z přírodních 

materiálů. Bylo neuvěřitelné, s jakým nadšením  se děti pustily do stavby. Vytvořené 

rozhledny jsme nafotili a v dalších dnech jsme ve škole hlasovali s ostatními žáky o nejhezčí 

dílo. Vyhrála práce našich „Růženek“: Katka Kopecká, Mizerovy holky a Jana Biedermanová.  

Po obědě jsme se bohužel s Jedlovou rozloučili a vyrazili směr domov.  

Všichni jsme zhodnotili  adaptační pobyt za bezchybný a vydařený.   

Mgr. Petra Čápová 

 

 
Noc s Andersenem 
 
V pátek 11. 6. 2021 ve škole a okolí proběhla tzv. „Andersenova noc“ spojená se spaním 

ve škole. 

Po srazu před školou v pět hodin odpoledne se nejprve účastníci ubytovali ve třídě. Vedle 

společného představování oblíbených knih ve školní knihovně, si děti předvedly také 

oblíbené deskové, karetní a další hry. Poté vyzkoušely školní cvičnou kuchyňku, kde si 

vyrobily „nepečený dort“ ke snídani. V průběhu večera si ve skupinkách i individuálně 

pohrály. Po setmění vyrazily na stezku odvahy (z křižovatky naproti Společenskému centru, 

kolem hřbitova a božích muk) na hrad, kde nalezly šifrovaný vzkaz k nalezení pokladu. 

Samotný poklad se pak ukrýval na školní půdě. Před spaním byl ještě promítán pohádkový 

film, který však děti, vzhledem k únavě, neviděly celý a vyprávěl se strašidelný příběh. 

V sobotu po půl desáté dopolední se poslední děti rozjely domů. 

Akce se zúčastnilo všech 10 žáků. Rád bych poděkoval dětem za vzornou účast, chování  

a atmosféru, dále maminkám za bohaté vybavení ‚proviantem‘ (asi tak na týdenní cestu 

do Egypta), zaměstnancům školy za pomoc s přípravou akce a lidem z OÚ ve Skuhrově, 

kteří nám do pokladu věnovali skládačky, mapy a další prima vlastivědné materiály. 

Mgr. Jakub Halda 

 

Adam Lelek ve škole 
 
Projektový den „Dobrodružství se zvířaty I“ pro žáky I. stupně byl realizován  

dne 15. 1. 2021 ve 4 vyučovacích hodinách. 

Jako přípravu na tento den měli žáci za úkol vybrat si cizokrajné zvíře a vyhledat v knize 

nebo na internetu informace a obrázky o něm.  

Během první vyučovací projektové hodiny žáci prezentovali zvířata dle svého výběru  

a seznámili spolužáky i s tím, proč je právě toto zvíře zaujalo. Z materiálů, které děti 

přinesly, byla vytvořena třídní výstava. 

Druhou projektovou hodinu žáci se zaujetím vyslechli poutavou přednášku pana Adama 

Lelka, která byla doprovázena nádhernými fotografiemi a videi. Po jejím skončení pokládali 

žáci otázky, které pan přednášející ochotně zodpověděl. 

Třetí a čtvrtá projektová hodina byla věnována kreativnímu ztvárnění některých zvířat,  

o kterých se žáci během přednášky dozvěděli mnoho zajímavostí. I výtvarné práce zůstaly 

vystaveny a dlouhou dobu žákům připomínaly krásný projekt. 

Tento projektový den žákům přinesl spoustu poučení a nových zážitků, přivedl je blíže 

k lásce k divoké přírodě a nenásilnou formou je vedl k vnímání přírody jako celku, který je 

nádherný ale křehký, a proto musí být chráněn. 

Mgr. Oldřich Málek 
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Projektový den – Historie počítačů 

 

Na začátku letošního školního roku jsme využili nabídku spřátelené střední školy v Kostelci 

nad Orlicí a se žáky 6. ročníku tuto školu navštívili 22. 9. 2020 v rámci dalšího z řady 

projektových dnů mimo školu a s cílem zopakovat a doplnit učivo informatiky. Tématem 

tohoto dne totiž byly počítače a jejich historie.  

 

V první části projektu se žáci seznámili s prvními typy počítačů ještě z průběhu 80. let 

minulého století (ZX 81, Atari, Commodore, IQ 151, …), které byly propojeny s klasickým TV 

přístrojem a na které pracovaly s programy nahranými z magnetofonové pásky. U „novějších 

typů“ počítačů z počátku 90. let si žáci zopakovali pojmy typu procesor, operační paměť, 

pevný disk a v otevřených přístrojích viděli, jak kde se tyto součásti hardwaru nacházejí. 

Překvapeni byli výkonem popř. kapacitou oproti parametrům současných součástek. 

 

Ve druhé hodině, která byla věnována základům programování, sledovali žáci použití 

tehdejších operačních systémů, ukázky tvorby jednoduchých prográmků  v programovacích 

jazycích té doby a jejich praktické využitelnosti. S pomocí zkušeného učitele informatiky 

pana T. Blažka a jeho kolegy pana P. Synka si někteří žáci sami vyzkoušeli zápis algoritmů 

některých jednoduchých prográmků  a zjišťovali jejich funkčnost. 

Po dobrém obědě v místní školní jídelně následoval další blok, tentokráte věnovaný 

moderním počítačům a periferiím, aby žáci viděli ten velký rozdíl, který vznikl v průběhu 

několika málo desítek let. 

Velmi je zaujala práce zejména s 3D tiskárnou. Mohli si také vyzkoušet tisk některých 

jednodušších modelů na této 3D tiskárně. 

 

Poslední část programu dne, pro žáky pravděpodobně nejatraktivnější, byla věnována hraní 

počítačových her na historických počítačích 80. a 90. let, se kterými se seznámili v první 

části projektu. Přenesli se tak do let, kdy tyto hry hrávali jejich rodiče a jejich zápal pro hraní 

těchto her nebyl o nic menší. Od tenisu nebo fotbálku na IQ 151, Perského prince, ZOH 

nebo Super Maria Brose (hraných z disket) jsme je jen stěží odháněli. 

 

Po návratu z projektového dne jsme na následující hodině informatiky znovu oživovali 

základní pojmy jako jsou procesor, operační paměť, pevný disk, připomenuli jsme si termíny 

typu taktovací frekvence, kapacita, dvojková soustava a také jsme si zkusili tvorbu 

jednoduchého textu v programovacím jazyce HTML. 

Mgr. Oldřich Málek 

Exkurze do hvězdárny a planetária 

 

Dne 9. 10. 2021 se pátý ročník vypravil na exkurzi do planetária v Hradci Králové. Exkurze 

se bohužel nemohli (z důvodu karantény) zúčastnit žáci čtvrté třídy. 

Po osmé hodině děti nastoupily před školou do autobusu, cesta probíhala v klidu, za necelou 

hodinu výletníci vystoupili před planetáriem. Před samotnou návštěvou si žáci společně 

prošli venkovní expozici informačních panelů znázorňujících planety sluneční dráhy. Poté 

již vstoupili do vestibulu planetária a prohlédli si modely jednotlivých planet, části vybavení 

observatoří a papírových modelů. Po záživné přednášce o základech vesmíru, vzniku 

a nástinu „všehomíra“ jako celku viděli film o vzniku vesmíru, jeho obrovitosti, dále také 

o Mezinárodní vesmírné stanici. Nakonec proběhla společná diskuze, v níž se mezi žáky 

našlo několik „dobře informovaných“. Cesta domů proběhla v přátelské atmosféře, akce se 

vydařila. 

Mgr. Lenka Hepnarová 
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Záchytná stanice pro zvířata – Jaroměř, 7.5.2021 

 

Exkurze žáků 6. ročníku začala nejprve venkovní přednáškou, následně jsme prošli 

jednotlivé klece, kde byli nejčastěji ptáci popáleni od elektrického vedení. Většina již nemůže 

být navrácena zpátky do přírody, protože mají nějaký handicap. Dozvěděli jsme se, jak i my 

můžeme pomáhat zvířatům přežít, jak se zachovat v krizových situacích a jak nachystat 

kousky našich zahrad pro případné návštěvníky.  

Svačina proběhla uvnitř střediska, kde přednáška pokračovala promítáním fotografií 

s výkladem z různých záchranných akcí.  

Naživo jsme viděli malinkou lištičku, zajíčka , mývala, krkavce….a mnoho dalších. 

Mgr. Petra Čápová 

 

 

Na farmu za koníčky 

 

Dne 24. 6. 2021 navštívila obě oddělení ŠD farmu rodiny Pišlových na Březině. Přivítala nás 

paní Petra Pišlová a seznámila děti s odpoledním programem i s chováním, které je nutné 

dodržovat při práci se zvířaty. Nejdříve nás všechny provedla stájí, seznámila se jmény koní, 

ale i dalších zvířat, jako byl beran a čuníci. Ti pozornější viděli i vlaštovky v hnízdě  

za trámem střechy.  

Následovalo rozdělení dětí do několika skupinek po deseti. Ty pak odcházely na louku  

a mohly se povozit na koních. Většina dětí  tuto možnost využila a poznala, jaký je výhled 

z koňského hřbetu. S voděním koní i organizací  celého  odpoledního programu vypomáhala 

děvčata, která navštěvují kroužek vedený p. Pišlovou. 

Poté si děti zasoutěžily na parkuru. Překonávaly překážky jako koníci. Přestože soutěž 

nebyla až tak  lehká, moc se jim líbila.  Na závěr si děti prohlížely obrázky koní v různých 

situacích a povídaly si o činnosti kroužku. 

Děti se rozloučily vzkazy a kresbou, jak si dané odpoledne užily. Poděkovaly tak za krásně 

prožité odpoledne. 

Jana Pohlová 
 

 
14.10 Hodnocení činnosti školní družiny 
 
I. oddělení 

 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu Kytička 23 žáků z 1. ročníku. 

V období od 14.10. – 17.11.2020 a následně od 1.3. – 16.4.2021 vstoupila v platnost 

zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru, která omezovala kontakt mezi lidmi. 

Z tohoto důvodu byla uzavřena základní škola včetně školní družiny. 

V podzimním období byl náplní práce úklid mateřské školy, kde se měnilo vytápění po celé 

budově, stěhování školní družiny z třídy 1.stupně, vypracování plánů práce a příprav. 

V jarním období pak celkové přetvoření RVP pro ŠD, oprav her a hraček, rovněž 

vypracování plánů práce a příprav. 

Po zbytek školního roku se uskutečňovaly zájmové a odpočinkové aktivity a v případě 

potřeby také příprava na vyučování. Cílem bylo zaujmout, pobavit, získat hravou formou 

spoustu vědomostí a dovedností. Činnost byla vedena pomocí známých i méně známých 

zábavných a didaktických her, soutěží, závodů ,žertovných říkanek s ukazováním  

a pohybem, hádanek, námětů na vycházky. Při všech činnostech je kladen důraz na 

svobodný projev dítěte s možností využití vlastních nápadů a myšlenek. Velký podíl 

v zájmové činnosti měly i praktické činnosti a výtvarná výchova,  které jsou vhodné pro děti 
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1.ročníku / kresli a přemýšlej, květiny z papíru, výrobky z přírodnin, skřítek s pokladem, 

skládanky motýlů, malování map…./Vše bylo uspořádáno tak, aby napomohlo opakovat  

a upevňovat vědomosti, rozvíjet je a v návaznosti získávat nové. 

Největší motivací byl úspěch .Proto bylo pamatováno při sestavování programu i na ty děti, 

kterým se i přes velké úsilí v činnostech nedaří. 

Inspirace k činnostem byla ponejvíce čerpána z knih Hravá školní družina, Pohádkové 

vzdělávání, časopisy Mateřídouška a Sluníčko. 

Děti využívaly praktické a teoretické poznatky o malbě, kresbě, o práci s různými materiály 

/přírodniny, knoflíky, dřevíčky, plasty/, modelovaly z plastelíny. Projevovaly aktivní estetický 

vztah k životnímu prostředí, k jeho tvorbě, ochraně. Řešily přiměřené úkoly v plošných  

a prostorových pracích /naše obec bez aut/. 

Na častých vycházkách do přírody /louky a lesy v okolí Skuhrova nad Bělou, Březina,/farma 

Pišlových/ Debřece, Rybníčky, k řece Bělé, na fotbalové hřiště, Hraštic /naučná stezka 

Vápenka/i, zahradnictví rodiny Forejtkových/ vnímaly krásu přírody, prohlubovaly si 

ekologické cítění, získávaly informace pozorováním /společně poznávaly různé druhy 

stromů, rostlina živočichů /velký obdiv vzbudila housenka drvopleně obecného/. Pozorovaly 

okolí a učily se dodržovat pravidla při soutěžích. Na Debřecích se seznámily s informacemi, 

které jsou na tabulích na naučných stezkách. 

Na školním pozemku si děti zopakovaly názvy druhů nejčastěji pěstované zeleniny. 

V rámci vycházek pak byly realizovány pohybové hry /hry s míčem, soutěže družstev, 

štafetové hry hody na cíl, přenášení předmětů, hry a soutěže s využitím netradičních 

materiálů, hry na obecním hřišti/. Cílem bylo podpořit jejich soutěživost, aktivitu, rozvíjet 

pohybové schopnosti, rozvíjet orientaci v místě, dodržovat herní pravidla  

a bezpečnost při sportovních činnostech, což se ve velké míře povedlo.  

Také děti řešily dopravní situace vzniklé provozem v obci. Osvětlily si, jak je důležité, aby 

chodci měli na oblečení reflexní prvky a cyklisté helmu a správné vybavení kola. 

Oblíbené byly návštěvy školní knihovny. Po návratu do místnosti školní družiny jsme si 

vyprávěli, recitovali a hráli didaktické hry. Jako jsou například: „Řetěz slov“, „Kouzelné 

slovíčko, “Doplň pohádkové dvojice, “Schovaná slovíčka“! a další..  Rozšířily si tak slovní 

zásobu, správnou výslovnost, osvojily si pravidla vhodné komunikace při skupinové činnosti. 

Děti poznávaly písmenka abecedy. Zaujala je také hra „Kdo jsem“, kde děti nepřímo 

otázkami pojmenovávaly osoby a jejich vlastnosti a hra „Papoušek“, kdy přesně a rychle 

měly opakovat krátké věty. 

Hravost, dobrovolnost, postup od jednoduššího ke složitějšímu ukazovaly ve světě čísel.  

Při didaktických hrách zaměřených na matematiku si tak rozvíjely postřeh, rychlost  

a kombinační schopnosti. /Hry s čísly, Malované příklady, Hrátky s trojúhelníky, Postřeh, 

Počítání s korálky…/  Pokud bylo zřejmé, že jsou děti hrami unavené, mohly se proběhnout 

na čerstvém vzduchu, což jim velmi prospělo. 

Ranní část programu ve školní družině má oddechový charakter, děti si spontánně hrály  

na koberci s hračkami, hrami, plyšáky, dle vlastní volby. 

Každou činnost předcházela jasná a jednoduchá motivace. Při výběru těchto aktivit bylo 

přihlíženo k náladě a přání žáků. Největší motivací byl úspěch.  

Po celý rok probíhal sběr pomerančové a citrónové kůry. Letos je opětovně vyhlášen sběr 

léčivých bylin. Odevzdávat usušené byliny budou moci děti třetí týden v září. 

Jana Pohlová 
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II. oddělení 

 

V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení 15 dětí z 2. třídy a 7 dětí z 3. třídy. Nová 

družina vznikla v budově 1. stupně. Má dvě místnosti. Jedna místnost je pokryta kobercem, 

kde se uskutečňovaly hry odpočinkové, společenské a hry dle fantazie. Druhá místnost byla 

na výtvarné a pracovní činnosti, kde děti rozvíjely svoji představivost a fantazii. V září  

a v říjnu se družina ještě zařizovala (nové stoly, židle, dřevěná kuchyňka, regál na hračky). 

Mezitím jsme měli možnost mít družinu ve třetí třídě. Kde jsem se s dětmi seznamovala, 

poznávala je a oni zase mě.  

Po celý rok jsem uskutečňovala zde zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích  

a sportovních činností. Důraz byl kladen na pohyb na čerstvém vzduchu, rekreaci, rozvíjení 

zájmů a respektování potřeb dětí. 

Žáci se učili spolupracovat, chovat se citlivě druhým, řešit problémy a dodržovat pravidla 

společného soužití. V zájmové činnosti pracovní bylo dbáno na pečlivost práce, čistotu  

a bezpečnost při práci s nůžkami. Děti se seznamovaly s novými technikami (jako práce 

s inkoustem). Při sebeobslužných činnostech bylo dbáno na čistotu, osobní hygienu  

a dodržování pravidel jako nošení roušky, respirátoru a používání dezinfekce na základě 

nařízení vlády v době pandemie „covidu-19“.  

Září byl čas společenských her a sportovních aktivit po venku. Učili se dodržovat herní 

pravidla, rozvíjet pohybové schopnosti a bezpečnost při hře. V říjnu jsme se zabývali 

stavebnicemi, při které jsme se zaměřili na jemnou motoriku. Od 14. října nařízením vlády 

byla uzavřena škola z důvodu epidemiologické situace v ČR. Ten čas jsem využila  

na přípravu nové družiny. Zařazovala nové hračky, které nám poskytli lidé jako dar. Za to jim 

děkujeme. Od 18. listopadu byla zahájena prezenční výuka pro děti z 2. třídy. Od 30. 

listopadu nastoupila 3. třída zpět do školy. Žáci 3. třídy navštěvující školní družinu měli svoje 

oddělení kvůli dodržení hygienických pravidel. Pro všechny jsem vymýšlela program  

a zábavu. Prosinec jsme věnovali vánoční tématice a výrobkům, které zdobily naši družinu. 

V lednu se mi vrátila jen druhá třída, třetí třída měla distanční výuku. Zabývali jsme se 

zimním tématem. Vyráběli jsme sněhuláka, zasněžené stromy, rukavice. Každou činnost 

předcházela motivace a bylo přihlíženo k náladě dětí. Únor se nesl valentýnem. Od 1. března 

do 12. dubna byla škola znovu uzavřena vládou, děti měly distanční výuku. Tuto dobu jsem 

trávila spolu s kolegyní na psaní školního vzdělávacího programu pro družinu na další školní 

rok. Vyhledáváním informací z literatury a inspiraci z internetu. Po 12. dubnu se 2. a 3. třída 

střídaly ve škole po týdnu. Věnovali jsme jarní dekoraci, zvířátkům a v dubnu čarodějnicím. 

V květnu jsme nezapomněli vyrobit kytičku pro maminku. Od 17. května všichni žáci měli 

prezenční výuku. V družině je přivítaly nové hračky, které nám zakoupil sponzor. Více času 

jsme trávili po venku. Míčové hry na školním hřišti, kde se učili soutěživosti. Hrátky na 

obecním hřišti, kde byli vždy předem poučeni o bezpečnosti. Při výběru činností bylo 

přihlíženo k přání dětí. Uvnitř družiny se věnovali stavení z lega, stavebnicím a hrám dle své 

fantazie. Měli také možnost v případě potřeby přípravu na vyučování. 

Cílem těchto činností a celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou 

naučit žáky využívat volný čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací  

a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. 

Kateřina Pirklová 
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14.11. Prezentace školy ve Skuhrovském zpravodaji 
 
Okénko do školy I 
 
Tak se nám rozběhl nový školní rok. Skvělá zpráva, učíme prezenčně. Zatím… Ale přes 
všechna opatření a omezení (roušky), která musíme kvůli COVID-19 dodržovat a vydržet, je 
to mnohokráte lepší stav, než ten na jaře, kdy byli žáci na dálkové výuce. 
Takže děti máme ve škole a to je fajn. Co je však méně příznivou zprávou, je to, že mnozí 
žáci, zejména na druhém stupni, ztratili díky mnohaměsíční přestávce v prezenční výuce 
návyky k plnění úkolů a dalších školních povinností. Samozřejmě jsme očekávali, že  
k tomuto jevu dojde, bohužel však jejich adaptace na školní prostředí potrvá poněkud déle, 
než jsme si původně mysleli. 
Navrátit pracovní návyky žáků do stavu před jejich „resetem“ je nyní hlavním úkolem všech 
našich pedagogů. Na druhou stranu je nutno poznamenat, že řada žáků se do školní práce 
pustila naplno hned od začátku a „jedou“. 
Žáků máme v letošním školním roce opravdu hodně. Vyjádřeno číslem - je jich 208, z nichž 
97 žáků chodí na první stupeň a 111 na stupeň druhý. 
1. ročník: 26 žáků, tř. uč. Mgr. Věra Rygrová 
2. ročník: 24 žáků, tř. uč. Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková 
3. ročník: 15 žáků, tř. uč. Mgr. Daniel Vacek 
4. ročník: 10 žáků, tř. uč. Mgr. Jakub Halda 
5. ročník: 22 žáků, tř. uč. Mgr. Lenka Hepnarová 
6. ročník: 28 žáků, tř. uč. Mgr. Petra Čápová 
7. ročník: 28 žáků, tř. uč. Mgr. Petr Píč 
8. ročník: 29 žáků, tř. uč. Mgr. Hana Wenzelová 
9. ročník: 26 žáků, tř. uč. Mgr. Zuzana Šabatová 
Další složení pedagogického sboru vč. asistentů bylo prezentováno v minulém 
čísle Skuhrovského zpravodaje. 
Zcela naplněná máme i obě oddělení školní družiny, dochází do nich 45 celkem 
žáků. 
1. oddělení: 23 žáků (1. ročník), vychovatelka Jana Pohlová 
2. oddělení: 22 žáků (2. a 3. ročník), vychovatelka Kateřina Pirklová 
V současné době sídlí 1. oddělení školní družiny v učebně 4. ročníku, a to z důvodu výměny 
otopného systému v mateřské škole, kdy jedna třída mateřské školy získala dočasný azyl 
právě v prostorách naší školní družiny. Tento stav potrvá ještě do konce měsíce října. Druhé 
oddělení školní družiny má díky vstřícnému postoji zřizovatele své zázemí  
ve zrekonstruovaných prostorách původního služebního bytu v přízemí budovy prvního 
stupně. 
Co se událo v měsíci září a na počátku měsíce října a co ještě (za příznivých okolností) 
chystáme?  
Žáci 6. třídy se zúčastnili tradičního seznamovacího pobytu, který se svojí třídní učitelkou 
strávili ve známém prostředí na chatě Lenka v Jedlové. Stejní žáci pak v rámci projektu 
Plujeme na jedné lodi 2 absolvovali na zámku Kvasiny interaktivní výstavu Historie počítačů, 
kde si mj. mohli „zapařit“ i některé legendární hry z konce osmdesátých let i let 
devadesátých. 
Začátkem měsíce října navštívil naši školu známý cestovatel a fotograf Adam Lelek (autor 
projektu Planeta Země 3000), který formou jednotlivých bloků připravil pro žáky druhého 
stupně pořad „Kmeny“. Vzhledem k oblibě Adama u žáků se jeho návštěva stala významnou 
událostí letošního školního roku. A zapomenout rovněž nesmíme na akci, kterou jsme opět 
velmi rádi uskutečnili, a tou byl podzimní sběr starého papíru. Papírem jsme zcela naplnili 
jeden velký kontejner, nasbírali jsme 8.720 kg papíru a pro pokladnu Spolku rodičů tak 
získali 6.976 Kč. Moc vám děkujeme! 
V nejbližších dnech bychom ještě s 5. ročníkem opět v rámci projektu Plujeme na jedné lodi 
2 rádi navštívili hradeckou hvězdárnu, ale toto ještě budeme konzultovat s krajskou 
hygienickou stanicí. Stejně tak jako návštěvu deváťáků v Záchytném centru pro zvířata  
v Jaroměři. Dobře se pro naši školu vyvíjejí dotační záležitosti popř. poskytnutí finančních 
darů. Získali jsme takřka 10.000 Kč na úhradu dopravy na plavecký kurz v rámci projektu 
Skuhrovští vodníci, cca 20.000 nám poskytl Královéhradecký kraj na podporu vzdělávání 
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žáků – cizinců v českém jazyce, nadace Women For Women manželů Tykačových věnovala 
dar 50.000 Kč devíti žákům naší školy na podporu jejich stravování ve školní jídelně a díky 
daru Škoda Auto a.s. ve výši 100.000 Kč právě nakupujeme pomůcky na podporu 
technického vzdělávání žáků. Oběma dárcům patří náš velký dík! 
Co se týče podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, i letos díky skvělé práci 
výchovné poradkyně Mgr. Ivety Vašátkové a zapojení většiny pedagogů obou stupňů škol 
probíhá tato podpora formou individuálních plánů, hodin pedagogické intervence nebo 
předmětu speciálně pedagogické péče či přidělením asistenta pedagoga. 

Mgr. Oldřich Málek 
 
Okénko do školy II 
 
Motto: „Švec bohužel musí stále běhat zpívat do sousedního království“… 
 
Do hradecké hvězdárny páťáci ještě stačili v pátek 9. 10. 2020 v rámci projektu Plujeme  
na jedné lodi 2 odjet, ale to už jsme tušili, že to bude na delší dobu poslední 
akce, kterou jsme stihli zrealizovat. A opravdu, od středy 14. 10. 2020 se již podruhé v tomto 
kalendářním roce zavřely všechny školy a znovu nastal přechod na distanční vzdělávání. 
 
Naštěstí jsme již byli i díky navýšení finančních prostředků na výpočetní techniku pro učitele 
po této stránce vybaveni, a tak se ihned rozběhla online výuka. V této obtížné době  
se ozvala i automobilka Škoda Auto, která potvrdila předchozí příslib finanční výpomoci  
ve výši 130.000 Kč (ještě jednou posíláme do firmy poděkování!) na vylepšení podmínek 
distančního vzdělávání.  
To mj. umožnilo i okamžité zaškolení všech učitelů školy, kdy se učitelé v rámci dvoudenního 
semináře zdokonalovali v práci s prostředím G Suite společnosti Google, které umožňuje 
poměrně sofistikovanou komunikaci se žáky prostřednictvím daných aplikací, jako jsou 
Gmail, Meet, Disk, Google Učebna, Dokumenty, Prezentace, Kontakty, Kalendář apod. 
Seminář vedl pan Mgr. Bohuslav Hora z Plané nad Lužnicí, prostředí G Suite nám pomáhal 
zavést pan Mgr. Pavel Hodál z Prahy. Každý žák naší školy i každý učitel získali svůj 
uživatelský účet, ve kterém s výše uvedenými aplikacemi pracuje. Žáci školy budou mít svoje 
účty přístupné po celou dobu jejich školní docházky v naší škole, prostředí G Suite bude 
použitelné nejenom v době distanční výuky, ale i kdykoliv jindy. 
Online výuka žáků probíhala podle stanovených „rozvrhů hodin“ a musíme říci, že většina 
žáků se dokázala s vyučujícím na dálku spojit a alespoň tímto náhradním způsobem  
se vzdělávat. Je samozřejmé, že efektivita tohoto způsobu výuky (v kombinaci s plněním 
daných úkolů v prostředí Škola doma) se snižuje s klesajícím věkem žáků. Zejména u žáčků 
1. a 2. ročníku jsme se neobešli bez pomoci jejich rodičů.  
A tak jsme byli moc rádi, když se tito žáci mohli po pěti týdnech od zavření škol ve středu  
18. 11. 2020 vrátit do školních lavic. A od pondělí 30. 11. 2020 je doplnili i žáci zbývajících 
ročníků 1. stupně a deváťáci. Žáci 6. – 8. ročníku se v prezenční a distanční výuce začali 
střídat po týdnu. Domníváme se, že díky stávající epidemické situaci tento stav potrvá 
pravděpodobně do konce 1. pololetí. Příliš nevěříme, že by se v dohledné době PES 
„proštěkal“ do 2. stupně. 
 
K výše uvedenému bychom chtěli ještě podotknout, že si uvědomujeme, že se naše 
distanční výuka stále vyvíjí a není zcela dokonalá, ale věřte nám, že se určité současné 
nedostatky snažíme odstraňovat tak, aby se tento způsob výuky stále zlepšoval. V tom by 
nám určitě napomohl i konstruktivní přístup žáků a jejich rodičů, kteří mají nějaké potíže s 
touto formou vzdělávání. 
 
Moc nás také mrzí, že se za současných podmínek nemohl uskutečnit tradiční Advent  
ve škole, který byl doprovázený rozsvěcením Vánočního stromu za doprovodu dětského 
zpěvu koled. Pevně věříme, že se na této akci setkáme v lepších časech již příští rok. Ještě,  
že alespoň děti z 1. stupně mohl navštívit zarouškovaný Mikuláš s čertem. 
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Covid-19 se v minulých týdnech nevyhnul ani některým našim pracovníkům, kteří se nakazili 
nebo byli nuceni zůstat v karanténě díky nákaze v rodině. Naštěstí se nikdo nedostal  
do stavu, který by vyžadoval akutní péči v nemocnici, a to určitě není špatná zpráva. 
Skvělou zprávou je, že výměna otopného systému v mateřské škole zdárně proběhla  
v daném termínu a děti již jsou opět zpátky ve školce. Již nyní můžeme hovořit o úplně jiné 
tepelné pohodě a očekávati úspory v nákladech na energie. Více si jistě přečtete v článku 
kolegyň z mateřské školy. 
 
Závěrem se ještě zmíníme o dvou personálních změnách v naší škole. Na pozici asistentky 
pedagoga ve 2. ročníku nastoupila paní Renata Koukolová ze Solnice, která bude pomáhat 
paní učitelce Kateřině Hvězdové. Po mnoha letech strávených v kuchyni mateřské i základní 
školy končí k 31. 12. 2020 na vlastní žádost paní Jana Rohrová. Její pozici bude od příštího 
roku obsazena pracovnicí, která již byla vybrána. 
„Milá Jano, za všechnu Tvoji odvedenou práci Ti moc děkujeme a do dalších let Ti přejeme 
jen to nejlepší, ale hlavně zdraví, klid a pohodu. I když víme, že platí okřídlené – důchodci 
nemají moc času… Měj se moc fajn!“ 
 
V době čtení tohoto článku již budou Vánoce doslova za dveřmi. Všem Vám přejeme 
příjemné prožití svátků a abyste se ve zdraví mohli sejít s Vašimi blízkými. Krásné Vánoce! 

Mgr. Oldřich Málek 
 
Okénko do školy III 
 
Už je to téměř pravidlem. V období, kdy čtete tyto řádky, žádní žáci do školy opět nechodí. 
Nejskloňovanějším termínem v letošním školním roce je distanční výuka. A tak se nám přes 
monitor počítače nebo displej mobilního telefonu učí distančně i prvňáčci a druháci. Kdy se 
nejmenší žáci nebo třeba deváťáci do školy vrátí, to je ve hvězdách. Budeme rádi, když to 
bude po Velikonocích. Jenže to ještě souvisí s antigenními testy a proočkováním učitelů  
a s tím i zajištěnou logistikou… No, uvidíme. 
 
A to se nám přitom v novém kalendářním roce finančně zadařilo. Díky dobře fungujícímu 
novému způsobu financování (zejména menších škol) máme zcela naplněný rozpočet  
i s prostředky na práci nejen se žáky s výukovými obtížemi, ale i se žáky nadanými, získali 
jsme peníze na podporu vzdělávání žáků – cizinců v českém jazyce, rozjely se další 
„šablony“ (projekt Plujeme na jedné lodi 3), které zajistí další personální podporu obou škol  
i finance na řadu školních i mimoškolních aktivit. Peníze jsou – žáci nikde… 
 
Protože je většina žáků školy odkázána výhradně na distanční výuku, museli jsme zvolit 
nějaký účinný způsob komunikace s rodiči žáků ohledně klasifikace. Papírové žákovské 
knížky tak byly nahrazeny elektronickými „žákajdami“, do kterých rodiče přistupují pomocí 
webové aplikace Bakaláři. U tohoto způsobu sdělování výsledků žáků již zůstaneme, 
papírovým žákovským knížkám odzvonilo. 
 
Aby toho všeho nebylo dost, museli jsme dočasně zavřít provoz školní jídelny z důvodu 
onemocnění některých pracovnic. Omlouváme se tímto všem žákům na distanční výuce, 
kteří obědy odebírali, i cizím strávníkům, ale covid si nevybírá. I přesto, že nás všechny tato 
doba velmi štve, se snažíme vytvářet pozitivní atmosféru a žáky i ostatní motivovat  
k aktivitám, které jim mohou pomoci alespoň na chvíli zapomenout na šeď dnešních dnů.  
O tom se dočtete na níže uvedených řádcích, které napsala paní učitelka Jana Dusilová. 
 
Za sebe i své kolegy Vám všem, vážení občané Skuhrova nad Bělou a milí přátelé naší 
školy, přeji klidné prožití velikonočních svátků, pevné zdraví, hodně úspěchů a hlavně 
spoustu jarního sluníčka, aby nám všem bylo trochu veseleji. 

Mgr. Oldřich Málek 
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Co se děje ve škole – neškole? 
 
Není nejhorší, když něco nejde, ale když se nechce. A sedět dennodenně několik hodin  
před monitorem počítače v rámci distanční výuky je opravdu náročné. Pro všechny. Snažíme 
se proto dětem nabízet i aktivity, které je od obrazovek zvednou. Jak se moderně říká, aby 
byly chvíli i off-line. 
 
Letošní nadílka sněhu přála zimním radovánkám. Soutěže o nejlepšího sněhuláka  
a sněhovou stavbu se zúčastnili malí i velcí. A výtvory? Klasičtí sněhuláci, sněhový pes  
i králík, bezhlavý sněhulák, sopka, skluzavka, iglú, bunkry atd. Nádhera! 
 
Další soutěže a zajímavé projekty proběhly v rámci výuky – v němčině vařili Eintopf 
(německé jídlo z jednoho hrnce), v chemii vytvářeli modely krystalické soustavy a krystalky 
solí, v zeměpisu vyráběli vrstevnicové modely, v přírodopisu proběhla soutěž o nejhezčí 
krmítko. Spoustu nápadů a inspirací k tvoření vkládá do výtvarky paní učitelka Mgr. Iveta 
Vašátková. Hudebně se děti snaží rozvíjet paní učitelka Mgr. Petra Wenzelová a Mgr. Petra 
Čápová, které dětem nabízejí a posílají zajímavé poslechy napříč různými hudebními žánry. 
Deváťáci se kromě základní výuky připravují na přijímací zkoušky.  
Distanční výuku teď musí zvládnout i naši nejmenší, ti školkoví, i ti z 1. a 2. třídy. Paní 
učitelky se jim snaží připravovat pestré a zajímavé hodiny. Když byly děti ve škole, měly 
dokonce i karneval. Sice jako v pohádkovém Půlnočním království – bez tance a zpěvu, ale  
i tak si to užily. 
 
Také jsme se rozhodli obejít republiku. Že to v současné situaci nejde? Byl to v době 
omezení volného pohybu osob v naší zemi vcelku troufalý nápad. Ale když se chce…  
Do akce se postupně přihlašovali dobrovolníci z řad dětí, učitelů, zaměstnanců, rodičů  
i přátel školy. Cílem výzvy bylo ujít délku českých hranic (2290 km) za 20 dnů. Účastníci si 
mohli sami zvolit trať v okolí svého bydliště či jinde. Na každém také bylo, kdy, jak dlouho  
a jak často bude své kilometry absolvovat. Důležité bylo, aby všichni poctivě zapisovali 
zdolané vzdálenosti do tabulky na internetu, kde mohli naši turisté den za dnem sledovat, 
kolik kilometrů ještě k obkroužení republiky zbývá. Cílovou metu se nakonec během dvaceti 
dnů podařilo nejen pokořit, ale dokonce překonat! Ze žáků dal nejvíce zabrat botám svými 
úctyhodnými 152,2 km Ondra Locker. Mezi dospěláky zazářila paní Monika Blažková, která 
nachodila neuvěřitelných 310 km! Uznání a dík ale patří všem, kteří přispěli „svojí troškou  
do mlýna“. Ukázalo se, že způsob, jak udělat něco nejen pro zábavu, ale také pro zdraví, se 
vždycky najde! 
 
Určitě jsem nevyjmenovala všechny aktivity, akce, soutěže a nápady, které zaměstnanci 
skuhrovské školy svým žákům nabízejí. Ačkoli teď často slýcháme, že učitelé jsou zase 
doma na prázdninách a valí na děti jen samé úkoly, v naší škole tomu tak opravdu není. My 
naše žáky „zažít nudu“ nenecháme! 

Mgr. Jana Dusilová 
 
Okénko do školy IV 
 
Takřka přesně před rokem jsem napsal: „Tak nám skončil další školní rok. Ze známých 
důvodů asi ten nejpodivnější. Učit žáky na dálku je přibližně totéž jako léčit pacienty  
po telefonu. Pevně věříme, že si nadlouho již nic podobného nebudou „užívat“ ani žáci ani 
rodiče a samozřejmě ani učitelé.“  
Omyl. Letošní školní rok byl mnohem horší než ten loňský. Brutálně zasáhla druhá a poté 
třetí vlna covidu. S výjimkou nejmenších žáčků 1. a 2. třídy strávili ostatní žáci na domácí 
online distanční výuce téměř 7 z 10 školních měsíců. Teprve začátkem května (prvňáčci  
a druháci v polovině dubna) se mohli žáci do školy vrátit. Nejprve na tzv. rotační výuku 
(týden byli ve škole a týden doma) a od 17. května již žáci docházeli do školy pravidelně. 
Výuka probíhala v respirátorech a v rouškách – ty jsme mohli odložit až na poslední dva 
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týdny školního roku Jako každotýdenní „atrakce“ probíhalo pravidelné testování žáků  
i pracovníků školy, nejprve dvakrát, poté jednou týdně. Z více než tisícovky provedených 
antigenních testů jsme 
naštěstí nezaznamenali jediný pozitivní záchyt. Testovat se žáci i pracovníci údajně budou  
i po prázdninách, v prvních týdnech snad mnohonásobně více než doposud. Tak uvidíme. 
Žádné predikce ohledně dalšího vývoje covidové situace si nedovolím vyslovit. Avšak 
následky distanční výuky se i díky tomu, že záhy po obnově výuky přišly prázdniny, budou 
projevovat v příštím školním roce ještě řadu týdnů či spíš měsíců. 
 
Dostávám se k výsledkům žáků a hodnocení druhého pololetí školního roku. Vzhledem  
k únorovému zavedení elektronické žákovské knížky měli učitelé dostatek podkladů pro 
klasifikaci žáků v podobě známek na vysvědčení. A jak to dopadlo? 
Na 1. stupni prospělo 81 žáků s vyznamenáním, 14 žáků prospělo a 1 žák neprospěl,  
na 2. stupni prospělo s vyznamenáním 41 žáků (7 žáků mělo samé jedničky) a 70 žáků 
prospělo. Co se týče chování, bylo celkem na obou stupních uděleno 53 pochval třídního 
učitele, 1 napomenutí třídního učitele a 6 důtek třídního učitele. Přísnějších kázeňských 
opatření jsme nemuseli použít. 
 
Z deváté třídy vyšlo 26 žáků, 17 žáků bude studovat na středních školách v oborech  
s maturitou a 9 žáků se půjde vyučit řemeslu. Na víceleté gymnázium letos z 5. ročníku nikdo 
neodchází. 
 
Zápis do 1. třídy probíhal po celý duben opět bez přítomnosti dětí. Bylo zapsáno  
19 budoucích prvňáčků, jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky.  
V příštím školním roce bude nejpočetnější 6. ročník, do kterého nastoupí maximálně možný 
počet 30 žáků. Nepamatuji se, že by ředitel školy musel stanovovat kritéria pro přestup žáků 
stávajícího 5. ročníku z okolních obcí, a některé žáky z těchto obcí jsme museli odmítnout. 
Předpokládáme, že počet žáků naší školy se v příštím školním roce bude blížit číslu 220. 
 
Na konci školního roku jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku, a to v pondělí 28. 6. 2021 
netradičně v kulturním domě v Kvasinách (a tradičně za účasti pana starosty Bárty  
a zástupců okolních obcí), z technických důvodů se toto rozloučení nemohlo uskutečnit  
u nás ve Skuhrově nad Bělou ve Společenském centru. Tímto ještě jednou děkujeme paní 
starostce Novákové a vedení obce Kvasiny za nezištnou pomoc. 
 
Závěr školního roku byl také ve znamení školních „výletů“ jednotlivých tříd, letos jsme to 
pojali více turisticky a žáci vesměs podnikali výpravy do blízkého okolí Skuhrova. 
 
Díky covidové situaci jsme mohli poměrně v klidu ukončit projekt Plujeme na jedné lodi 2 (to 
jsou ty známé „Šablony“), od března jsme paralelně rozjeli projekt Plujeme na jedné lodi 3, 
který potrvá do konce února 2023 a díky kterému můžeme čerpat téměř 800.000 Kč. 
 
Covidu a nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili také na údržbářské práce a malování 
(třídy na 2. stupni a chodba školní družiny). V tuto chvíli také probíhá z důvodu únavy 
materiálu takřka po 15 letech výměna ochranných sítí na školním hřišti v areálu školy, pan 
školník se předem pustil do natírání sloupků na uchycení těchto sítí. 
 
Pro příští školní rok nepočítáme téměř se žádnými personálními změnami v pedagogickém 
sboru ani v kolektivu provozních zaměstnanců, budeme se snažit o obsazení postu školního 
asistenta. 
 
Všem pracovníkům školy patří moje poděkování za odvedenou práci v tomto („brutálně 
šíleném“) školním roce a nejen jim, ale i našim žákům, jejich rodičům a všem přátelům školy 
přeji krásné prázdniny, prosluněné léto, klid a pohodu. 

Mgr. Oldřich Málek 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výroční zpráva byla zpracována podle §7 Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  

Na jejím zpracování se podíleli: Mgr. Oldřich Málek (ředitel školy), Mgr. Jana Dusilová 

(zástupkyně ředitele školy), Mgr. Petra Wenzelová, Mgr. Iveta Vašátková (výchovná 

poradkyně), Mgr. Daniel Vacek (školní metodik prevence), Mgr. Petr Píč, Mgr. Jakub 

Halda, Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková, Mgr. Lenka Hepnarová, (všichni členové 

pedagogického sboru), Jana Pohlová a Kateřina Pirklová, vychovatelky ŠD, a Pavlína 

Kalousková , účetní organizace. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Ve Skuhrově nad Bělou  dne 26. 10. 2021 
 
 
………………………………………….  ………………………………….. 

Dana Bártová,      Mgr. Oldřich Málek, 
předsedkyně školské rady    ředitel školy 


