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I. INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

 
Zřizovatel:   Město Ústí nad Orlicí 

    Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 24 

  

 

Název školy:    Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 

 

Adresa školy:   Školní 75, 562 04 Ústí nad Orlicí 

 

 

IČ:     750 18 608 

 

Identifikátor zařízení: 600 104 290 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Helena Klosová 

 

Kontaktní údaje:  tel. 736 50 35 67 

    tel. 465 52 31 09 

    

    email: zs.uoker@worldonline.cz 

     reditelka@zskerhartice.cz 

 

    datová schránka: j7fmtsr 

 

 

Webové stránky školy: www.zskerhartice.cz 

 

 

 

Zařazení do sítě škol:  1.1.2003, poslední aktualizace 6.4.2007 pod č.j. 9089/2007 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 

 

 

Součásti:  Základní škola  IZO    102 642 001  kapacita 80 žáků 

   Školní družina  IZO    118 000 420  kapacita 30 žáků
  

 

mailto:zs.uoker@worldonline.cz
mailto:reditelka@zskerhartice.cz
http://www.zskerhartice.cz/
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019  
 
 
Základní škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Orlicí zvané Kerhartice.  
Jedná se o školu malotřídního typu, která tvoří pouze 1. stupeň.  Školu navštěvují především 
žáci mladšího školního věku z Kerhartic. Výhodu nižšího počtu žáků ve škole a rodinného 
prostředí však využívají také žáci z blízkého okolí – z města Ústí nad Orlicí. 
 
 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY 
 
 
Základní školu tvoří jedna budova (přízemí a 1. patro), která pochází z roku 1902.  
Počátkem devadesátých let byla značně rekonstruována, byly zbudovány šatny v přízemí 
budovy. Vzhledem k těsnosti hlavní silnice byl vchod do školy umístěn do klidnější a pro žáky 
bezpečnější ulice Školní. V průběhu let byla v budově vyměněna dřevěná okna za plastová, 
zrenovovány podlahy, třídy i školní družina byly opatřeny novým nábytkem, který se i nadále 
dle potřeb školy průběžně doplňuje a obměňuje. Byla provedena rekonstrukce sociálního 
zařízení nejen pro chlapce a dívky v 1. patře budovy, ale také pro žáky školní družiny                           
a pro personál v přízemí. Před školou bylo zbudováno asfaltové parkoviště s vyhrazenými 
parkovacími místy pro rodiče a návštěvníky ZŠ. Díky spolupráci a výrazné finanční pomoci 
zřizovatele škola dostala v minulém školním roce nový „kabát“ (nátěr budovy), rovněž                   
také nový plot kolem školy v ulici Školní. V letošním školním roce se podařilo opravit herní 
prvky na školní zahradě. Vedle renovovaných průlezek se dočkalo zasloužené opravy také 
pískoviště a zahradní lavičky. Pro příští školní rok plánujeme dokončit úpravy na školní 
zahradě, čeká nás renovace antukového hřiště a basketbalových košů. 
 
 
 
- škola je materiálně i technicky velmi dobře vybavena, působí příjemným dojmem 
- interiér chodeb je vyzdoben žákovskými pracemi, malbami a květinovou výzdobou 
- k vyučování se využívají 3 učebny v 1. patře a hudební koutek ve školní družině vybavený 

doprovodnými hudebními nástroji 
- součásti ŠD je tělocvičná herna 
- ve třídách se nachází nový moderní nábytek, který vyhovuje hygienickým normám 
- při výuce se využívají počítače a audiovizuální technika, žákům jsou ve všech třídách 

k dispozici PC a notebooky s výukovými programy a se síťovým připojením na internet,  
ve školní družině je k dispozici TV a DVD přehrávač 

- všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi 
- sklad učebnic je umístěn v klubovně, učební pomůcky jsou v kabinetě v přízemí 
- zázemí pro učitele tvoří prostorná sborovna a ředitelna 
- hygienická zařízení vyhovují kapacitě i hygienickým normám, žákům i pedagog. sboru 

slouží nově opravená sociální zařízení, pro zaměstnance je k dispozici sprchový kout 
- v prostoru šaten je pro návštěvy a rodiče k dispozici odpočinkový kout s křesly a stolkem 
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- v budově školy je školní jídelna a výdejna obědů, obědy se připravují a dovážejí z MŠ 
- k doplnění výuky slouží kopírovací technika, tiskárny a scaner umístěné ve sborovně 
- škola je vybavena žákovskou a učitelskou knihovnou, která je doplňována během roku 

novými tituly 
- mimo budovu je k dispozici (pronájem od TJ Sokol Kerhartice) tělocvična, travnaté 

fotbalové hřiště, antukové hřiště, dětské hřiště s umělou trávou a hřiště na plážový 
volejbal 

- na oplocené školní zahradě je menší antukové hřiště, průlezky a pískoviště  
 
 
 

ORGANIZACE VÝUKY  
 
Počty žáků k 30.9.2018:  
 

Základní škola: 40 žáků Pro školní rok 2018/2019 byla udělena od zřizovatele  

            výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě. 

Školní družina: 22 žáků  

 

Složení tříd: 
 

I. třída :     4. a 5. ročník ve spoji   11 + 8 žáků, tř. uč. Mgr. Monika Ehrenbergerová 

 

 II. třída:     3. ročník samostatný   12 žáků, tř. uč. Mgr. Helena Klosová 

  

 III. třída:     1. a 2. ročník ve spoji   4 + 5 žáků, tř. uč. Mgr. Marcela Kubátová 
 
 
 

PROVOZ ŠKOLY 
 

- škola byla pro žáky denně otevřena od 6.30 do 15.30 hodin. 
- ranní provoz zajišťovaly jednotlivé pracovnice školy, školu v této době mohli 

využívat i žáci, kteří nebyli zapsaní do školní družiny 
-  odpolední provoz školy zajišťovala školní družina 
- dohled nad žáky byl zajištěn i v době polední přestávky mezi dopoledním                                 

a odpoledním vyučováním.   

- odpolední činnost školní družiny se prolínala i s činností zájmových kroužků 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

- v provozu denně do 15.30 hod. 
- denně v době od 13.00 do 14.00 probíhala v ŠD řízená činnost, která nebyla ničím 

narušována  
- zabezpečovala zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků po vyučování 
- činnost ŠD vycházela ze vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“ 
- akce ŠD:    

o Karneval (březen) 
o turnaj v přeskoku přes švihadlo (květen) 

- využívané prostory pro činnost ŠD:   
o učebna v přízemí budovy školy s tělocvičnou hernou 
o zahrada s pískovištěm a průlezkami 
o školní antukové hřiště s basketbalovými koši 
o tělocvična a přilehlá sportoviště TJ Sokol Kerhartice 

- činnosti ŠD: 
o sportovní aktivity všeho druhu (kopaná, míčové hry, přeskok                         

přes švihadlo, běh, …) 
o kreslení, tvoření 
o zpěv 
o čtení 
o práce na PC 
o pravidelná návštěva filmových představení v Roškotově divadle v ÚO 
o pravidelná návštěva čtenářských programů v Městské knihovně v ÚO  

 
 
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 
Školní stravování včetně personálního zabezpečení zajišťovala místní mateřská škola. Obědy 
byly dováženy z mateřské školy a přímo v budově školy vydávány ve výdejně.  
 
 
 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 
 

- byla pro žáky otevřena pravidelně 1x za 14 dní dle vypsaných termínů 
- 3 části: žákovská, učitelská, metodická         
- knížky z knihovny byly také využívány v hodinách literární výchovy, při besedách 

nad knihami, nebo sloužily žákům jako zdroj pro vyhledávání potřebných 
informací do výuky 

- knihy do knihovny byly v průběhu celého roku doplňovány 
- žáci měli možnost využívat pravidelnou nabídku knih z nakladatelství Albatros                        

a Klubu čtenářů 
- každá třída navštívila během školního roku 2x program v Městské knihovně v ÚO 
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III. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 

 vzdělávací programy: 
 

1. - 5.  ročník:  školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ 
 

Školní družina: vzdělávací program „Kdo si hraje, nezlobí“  
 

- obsahují hlavní cíle výchovy a vzdělávání 
- jsou zaměřené na všestranný rozvoj žáků ze všech sociálních vrstev 

 
- vzdělávání žáků je velké míře zaměřeno na rozvoj samostatnosti, vzájemné  

komunikace a schopnosti spolupracovat 
 

- značný důraz je kladen na rozvoj mezilidských vztahů, prevenci sociálně 
patologických jevů a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 k výuce byly používány učebnice a pracovní sešity se schválenou doložkou MŠMT ČR, 
některé pomůcky, pracovní listy a texty si tvořily pedagogické pracovnice samy 
 

 o výchově a vzdělávání svých dětí byli rodiče pravidelně informováni prostřednictvím 
žákovských knížek a notýsků, využívali pravidelné konzultační hodiny a navštěvovali 
třídní schůzky (Informační schůzku v měsíci září, „Triády“ – model učitel/rodič/žák 
v měsících listopad a duben) 

 

 Informace o dění ve škole pro rodiče a veřejnost byly pravidelně zveřejňovány                               
a aktualizovány (společně s fotografiemi z akcí školy) na internetových stránkách školy,                        
ve vitrínách na budově školy a rovněž v místním tisku. 
 

 Tradiční učební činnost zpestřovaly výukové projekty, kdy se žáci z jednotlivých tříd 
scházeli a společně se svými pedagogy podnikali výlety do okolní přírody, připravovali   a 
realizovali sportovní turnaje, soutěže a exkurze, tvořili obtížnější výtvarné práce 
k výzdobě a propagaci školy a nacvičovali programy na veřejná vystoupení.  
V tomto netradičním pojetí vzdělávání se žáci v učební činnosti vzájemně setkávali nejen 
se svými sourozenci, ale i s kamarády z ostatních tříd, což příznivě navozovalo atmosféru 
rodinného prostředí a přispívalo k rozvoji interpersonálních vztahů.  
Prací ve skupinkách a týmech se vzájemně učili nejen spolupracovat, naslouchat, 
komunikovat, uvažovat, ale i vyhledávat a třídit informace, vyjadřovat své myšlenky, 
řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat a hodnotit.   
       

 od 3. ročníku se vyučoval jeden cizí jazyk – anglický jazyk 
 

 týdenní rozvrh vyučovacích hodin odpovídal předepsaným učebním dokumentům = 
Učební plán pro 1. – 5. ročník (je součástí ŠVP): 
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Vzdělávací oblasti 
Vyučovací 

předmět 

Třída Minimální 

časová 

dotace 

Disponibilní 

časová 

dotace 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 9 10 8 7 7 33 8 

Anglický jazyk 
 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 

Matematika a její aplikace Matematika 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

20 
 

5 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 

Člověk a jeho svět 

 
Prvouka 

 
2 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

12 3 
 

Přírodověda 
 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
Vlastivěda 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

Umění a kultura 

 
Hudební výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

12  
 

Výtvarná výchova 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 

Člověk a zdraví 
 

Tělesná výchova 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 
 

Člověk a svět práce 
 

Praktické činnosti 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

Disponibilní časová dotace       16 

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 

 
 
 

INTEGROVANÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 
Ve školním roce 2018/2019 škola evidovala 3 integrované žáky. 
U jednoho žáka byla diagnostikována specifická porucha učení – dyslexie a rovněž u jednoho 
žáka diagnostika probíhá. Pro oba byl vypracován plán pedagogické podpory.  
Žák s diagnózou PAS a LMP pracuje podle IVP s minimálními výstupy a asistentem pedagoga. 
Všichni tito žáci byli integrováni v běžné třídě nebo ve třídě se spojenými ročníky 
s individuálním přístupem pedagogů a byla jim věnována speciální péče. 
Škola spolupracuje se speciálním poradenským centrem (SPC) a pedagogicko- 
psychologickou poradnou (PPP). Vzdělávání a hodnocení integrovaných žáků probíhalo                    
na základě jejich doporučení a závěru vyšetření. 
 

druh postižení ročník 
počet žáků k 

30.9. 
počet žáků k 

30.6. 

Sluchové postižení - 
  Zrakové postižení - 
  S vadami řeči - 
  Tělesné postižení - 
  Mentální postižení 2. 1 1 

S vývojovými poruchami učení a chování 2. 0 1 
 3. 0 1 
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NADANÍ ŽÁCI 
 

Ve školním roce 2018/19 nebyl v žádném ročníku výrazně nadaný žák, který by vyžadoval 
individuální vzdělávací plán. 
Přesto se našli mezi ostatními žáky i tací, kteří byli nadanější a jejichž tempo bylo výrazně 
rychlejší. Pro tyto žáky měli učitelé připraveny složitější a náročnější úkoly tak, aby byl 
zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Při výuce využívali nejenom výukové programy na PC, ale také 
interaktivní tabuli a nejrůznější encyklopedie a studijní materiály. 
 
 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

ročník 
počet žáků 

prospělo 
prospělo 

neprospělo 
k 30. 6. 2019 s vyznamenáním 

1. 3 0 3 0 

2. 5 1 4 0 

3. 11 3 8 0 

4. 10 5 5 0 

5. 8 3 4 1  
Komentář: 
Jedna žákyně 5. ročníku nebyla ve druhém pololetí z vážných zdravotních důvodů klasifikována a na žádost 
rodičů bude tento ročník opakovat. 
Opravnou zkoušku v tomto školním roce nikdo nevykonával. 
 

Ve školním roce 2018/19 neměl nikdo z žáků 5. ročníku zájem o studium na osmiletém 
gymnáziu. 
 
 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH  
 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

průměr známek za 1. pololetí 1,04 1,23 1,39 1,73 1,74 

průměr známek za 2. pololetí 1 1,31 1,50 1,71 1,57 
 

 

PRŮMĚRNÁ ABSENCE ŽÁKŮ  
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

průměrná absence za 1. pololetí 12 36,6 38,08 38,45 42,88 

průměrná absence za 2. pololetí 19,33 27,80 58,00 39,10 77,00 
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IV. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
 
Základní škola měla ve školním roce celkem 6 pedagogických pracovníků a 1 provozního 
zaměstnance.  
 

  
FYZICKÉ OSOBY 

PŘEPOČTENÍ  

  na plně zaměstnané 

Učitelé 4 3,727 

Vychovatelé 1 0,682 

Asistenti pedagoga 1 0,750 

Provozní zaměstnanci 1 1,000 

CELKEM 7 6,159 
 
 
K 31.7.2018 ukončila pracovní poměr pedagogická pracovnice Mgr. Michaela Veselá. 
K 31.7.2018 ukončila pracovní poměr ředitelka školy PaedDr. Eva Faltysová. 
K 1.8.2018 byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Helena Klosová. 
K 27.8.2019 nastoupila nová pedagogická pracovnice Mgr. Martina Štarmanová. 
 

Pedagogický sbor, stejně jako všechny ostatní zaměstnance školy, tvoří ženy. Věkové složení 
pracovnic základní školy se pohybuje v rozmezí od 35 do 55 let.  
 
Mgr. Helena Klosová – úvazek 1,0  

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství                       
pro 1. stupeň ZŠ 

 ředitelka školy 

 třídní učitelka 3. ročníku 

 učitelka českého jazyka a matematiky ve 3. ročníku, dále pak učitelka hudební 
výchovy ve všech ročnících 

 vedoucí kroužku „Předškoláček“ pro děti z MŠ 

 pracovnice pověřena spisovou službou 

 pracovnice pověřená vedením v oblasti BOZP 
 
Mgr. Marcela Kubátová – úvazek 1,0 

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství                              
pro 1. stupeň ZŠ  

 třídní učitelka 1. a 2. ročníku 

 učitelka všech předmětů v daných ročních kromě hudební výchovy 

 vedoucí kroužku „Anglický jazyk“ 

 pracovnice pověřená vedením oblasti výchovného poradenství 

 osoba pověřená zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti 

 člen inventarizační komise 

 péče o vitríny na budovách školy 

 vedoucí kabinetu učebnic a učebních pomůcek 



10 

 

Mgr. Monika Ehrenbergerová – úvazek 1,0 

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství       
pro 1. stupeň ZŠ 

 třídní učitelka 4. a 5. ročníku 

 vyučující všech předmětů daných ročníků kromě anglického jazyka a hudební výchovy 

 vedoucí „Tanečního kroužku“ a  „Dramatického kroužku“ 

 pracovnice pověřená prací na PC + poskytováním informací na webové stránky školy 

 vedení a správa výukových programů 

 člen školské rady 

 člen inventarizační komise 

 zajišťuje výzdobu ve škole 
 
Mgr. Martina Štarmanová – úvazek 0,727  

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí                      
nad Labem, obor Učitelství cizích jazyků pro základní školy – anglický jazyk 

 vyučující anglického jazyka ve 3. – 5. ročníku 

 vyučující výchovných předmětů a prvouky ve 3. ročníku 

 metodik prevence 

 metodik environmentální výchovy 

 vedení fotodokumentace školy 

 osoba pověřená vedením informačních nástěnek, zápisem akcí,…  
 
Mgr. Jana Trávníčková – úvazek 0,75 

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro                              
1. stupeň ZŠ 

 asistentka pedagoga ve 2. ročníku 

 zdravotník 

 správce školní lékárničky a zdravotnického materiálu 

 vedení knihovny 
 
Lenka Náglová – úvazek 0,682 

 absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor Vychovatelství 

 vychovatelka školní družiny 

 člen školské rady 

 předseda inventarizační komise 

 důvěrník KMČ 

 koordinátor zájmových kroužků 

 koordinátor „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“ 

 vedení a správa MC, CD a videokazet 
 

Silvie Voleská – úvazek1,0 

 školnice, uklízečka 

 osoba pověřená správou a úklidem budovy školy  

 osoba pověřena úpravou a úklidem zahrady 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 
 

ředitelka školy: Mgr. Helena Klosová 

řídí všechny zaměstnance působící ve škole: 

výchovná poradkyně Mgr. Marcela Kubátová 

metodik prevence Mgr. Martina Štarmanová 

koordinátor EVVO Mgr. Martina Štarmanová 

koordinátor ICT Mgr. Monika Ehrenbergerová 

třídní učitelé Mgr. Marcela Kubátová 

  Mgr. Monika Ehrenbergerová 

učitelé Mgr. Martina Štarmanová 

vychovatelka ŠD Lenka Náglová 

asistent pedagoga Mgr. Jana Trávníčková 

provozní zaměstnanci Silvie Voleská 
 

 
Poradní orgány ředitelky školy 
 
Pedagogická rada – pedagogové, pedagogický asistent, vychovatelka školní družiny 

o vyjadřuje se a schvaluje základní dokumenty 
o řeší výukové a výchovné problémy 
o řeší organizační záležitosti 

 
 
Výchovný poradce 
 

o komunikuje se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC 
o informuje o stavu žáků se SVP na pravidelných klasifikačních poradách 
o zajišťuje pomůcky a učebnice pro žáky se SVP 
o pomáhá pedagogům při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu 
o komunikuje s rodiči 

 
 
Metodik prevence, výchovný poradce 
 

o předkládá plán práce na daný školní rok a jeho hodnocení na pravidelných 
klasifikačních poradách a na konci školního roku 

o zajišťují besedy na odborné téma 
o komunikuje s rodiči 
o pomáhá při řešení kázeňských problémů v jednotlivých třídách 
o účastní se důležitých jednání s rodiči „problémových“ žáků 
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Účetní, mzdová účetní 
 

o starají se o pracovně právní záležitosti 
o připravují návrh rozpočtu 
o kontrolují a starají se o finanční hospodaření školy 

 
 
Pravidelné služby poskytované základní škole 
 

o vedení účetnictví: Služba škole, Ústí nad Orlicí 
o Webové stránky školy: OG Soft s.r.o., Ústí nad Orlicí 
o Internetové služby: KTUO.cz 
o Telefony: T-Mobile 
o BOZP a PO: Luděk Skala, Libchavy 
o Zabezpečení budovy: Epimo, Česká Třebová 

 

 
 
 

V. ŠKOLSKÁ RADA 
 
Školská rada se scházela pravidelně, spolupráce probíhala v souladu s příslušnými 
ustanoveními školského zákona. Na jednání byla vždy zvána i ředitelka školy.  
 
Setkání v tomto školním roce proběhlo 2. října 2018 a 18. června 2019. Z každého jednání byl 
pořizován zápis. 
 
Na podzim se členové seznámili s výsledky voleb do ŠR na naší ZŠ na volební období                     
2018 – 2020, zvolili si předsedu (L. Horníčková) a zapisovatele (L. Náglová). Projednali výroční 
zprávu školy (šk. rok 2017 – 2018), schválili dodatek k vnitřnímu řádu ŠD, projednali školní                  
a klasifikační řád, byli seznámeni s organizací školního roku a s nabídkou zájmových kroužků 
na školní rok 2018/19. 
 
V závěru školního roku byla schůzka zaměřena na zhodnocení uplynulého roku, členové byli 
seznámeni s aktuálním děním ve škole. Proběhlo vyhodnocení zájmových kroužků a dopravní 
výchovy ve škole, zejména u žáků 4. a 5. ročníku. Diskutovalo se také nad tématem 
mezinárodní spolupráce. 
Ředitelka školy rovněž nastínila organizaci nadcházejícího školního roku a seznámila všechny 
přítomné s podáním Žádosti o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků, která byla předložena 
ke schválení Radě i zastupitelům města. 
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VI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s potřebami školy: 
 

 Ve velké míře bylo vzdělávání zaměřeno na problematiku spojenou s řízením školy - 
těchto vzdělávacích seminářů se účastnila zejména nově jmenovaná ředitelka školy.                          
 

 Další vyhledávanou oblastí byla vzdělávání zaměřená na  výchovné poradenství                    
a prevenci sociálně patologických jevů (v souvislosti se změnou osoby výchovného 
poradce a rovněž metodika prevence od 1.9.2018). 
 

 Soustředili jsme se také na podporu inkluzivního vzdělávání. 
 

 V neposlední řadě bylo vzdělávání zaměřeno na rozvoj zájmů zaměstnanců a jejich 
uplatnění ve výuce 
 

 Většina pedagogických pracovnic se zúčastnila školení vedoucích k rozvoji 
matematické gramotnosti žáků. 

 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ 
 
Helena Klosová 

27.-28.11.2018 Porada ředitelů (Seč) 
10. 12. 2018  Deskové a karetní hry do matematiky (CCV Ústí nad Orlicí) 
17. 1. 2019  Registr smluv (CCV Ústí nad Orlicí) 
28. 3. 2019  Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, VOŠ, SŠ (CCV Ústí nad Orlicí) 
23. 5. 2019  Reforma financování (Pardubice) 
27. 5. 2019  Rozvoj matematické gramotnosti (Žamberk) 
6. 6. 2019  Spisová služba – spisový a skartační řád (Pardubice) 

 
 
Monika Ehrenbergerová 

28. 11. 2018   Projektové vyučování (Pardubice) 
16. 5. 2019  Youtube jako fenomén dnešní doby (Pardubice) 
27. 5. 2019  Rozvoj matematické gramotnosti (Žamberk) 

 
 
Marcela Kubátová 

19. 9. 2018  Školení výchovných poradců (PPP – Ústí nad Orlicí) 
12. 2. 2019  Školení výchovných poradců  (Žamberk) 
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Martina Štarmanová 
10. 10. 2018   Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje (Pardubice) 
11. 11. 2018   Odpady a obaly (Pardubice) 
24. 1. 2019  Geometrie pro 1. stupeň ZŠ (CCV Pardubice) 
11. 4. 2019  Poruchy autistického spektra (PPP Ústí nad Orlicí) 
3. 4.– 4. 4. 2019  Školení metodiků prevence a výchovných poradců (Běleč n.Orl.) 
27. 5. 2019  Rozvoj matematické gramotnosti (MAS Žamberk) 
4. 6. 2019   Anglická gramatika (CCV Pardubice) 

 
 
Lenka Náglová 

11. 10. 2018  S hudbou? S hudbou! (CCV Ústí nad Orlicí) 
 
 
Jana Trávníčková 

12. 11. 2018  Práce s žáky s diagnostickou poruchou autistického spektra(ÚO) 
15. 11. 2018  Vzdělávání žáků s LMP (CCV Ústí nad Orlicí) 
22. 11. 2018  Informační vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů (ÚO) 
25. 1. 2019  Metody kritického myšlení při četbě knížky 
27. 5. 2019  Rozvoj matematické gramotnosti (Žamberk) 

 
 
 
Nedílnou součástí dalšího vzdělávání bylo průběžné doplňování pedagogické a další odborné 
literatury do učitelské knihovny a odběr odborných periodik. 
 
Aktuální informace z oblasti problematiky školství a z dalšího vzdělávání byly předávány                             
na pravidelných provozních a pedagogických poradách.  
 
Během samostudií si jednotlivé pedagogické pracovnice připravovaly materiály a pomůcky                   
do vyučování, seznamovaly se s problematikou žáků se SVP. 

 
 

 

 

 

VII. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
 
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se konal 4. dubna 2019. K zápisu                            
se dostavilo 7 dětí, z nichž třem byl na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra                            
a školského poradenského zařízení povolen odklad školní docházky. 
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VIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH   
         A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Spolupráce mezi naší a polskou Základní školou Stary Waliszov (Starý Vališov) byla 
podepsána dne 18. dubna 2007. Obec Starý Vališov se nachází v blízkosti města Bystřice 
Klodská.  
Partnerská škola v Polsku je taktéž malotřídní a vyučuje pouze žáky prvního stupně. Žáci 
obou škol jsou tedy stejně staří. Během školního roku se připravují vždy dvě akce, které 
prostřednictvím společných žákovských činností napomáhají k vzájemnému poznávání obou 
sousedních zemí. Setkávání navíc prohlubuje komunikativní dovednosti a vede žáky 
k aktivnímu procvičování jazykového vzdělávání.  
       
V letošním roce bohužel nedošlo k žádnému ze setkání. Polská škola se omluvila z důvodu 
velké vytíženosti v tomto školním roce, avšak potvrdila, že chce ve vzájemné spolupráci                    
i nadále pokračovat. Příslibem toho je pozvání našich žáků do Polska v měsíci říjnu příštího 
školního roku. 
 

 

 

 

IX. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Preventivní opatření nastavená školním preventivním programem pro školní rok 2018/19 
byla realizována, taktéž jsme realizovali preventivní aktivity dle aktuální nabídky subjektů, 
které poskytují převážně programy certifikované MŠMT. 
 
Významnou součástí nespecifické primární prevence na naší škole představuje činnost 
zájmových kroužků, kterých v letošním školním roce pracovalo šest, ač nabídka byla ještě 
vyšší. Žáci se každý týden scházeli a vytvářeli, diskutovali a třeba se i trochu hádali, zkrátka 
něco společně sdíleli. Pracovali úspěšně, jejich výstupy jsme mohli pravidelně sledovat ať už 
ve formě grafické, ve formě konkrétních výrobků či představení, která potěšila mnohé diváky 
ve škole, v DPS Sv. Kryštofa anebo na výjezdním představení v Praze. 
 
Nedílnou součástí „otevírání“ školy pro veřejnost bylo uskutečnění Dnů otevřených dveří a to 
v každém pololetí jedenkrát (v prvním pololetí 19. 11. 2018, ve druhém pololetí 20. 3. 2019).  
 
Dalšími akcemi, které přibližují školu nejen rodičům, byla vánoční (10. prosince) a velikonoční 
tvoření (8. dubna). V posledním týdnu školního roku (25. června) proběhlo sportovní 
odpoledne pro rodiče s dětmi s možným přespáním dětí ve škole, čehož využila většina 
školních dětí.  
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Specifická primární prevence všeobecná je realizována ve výuce formou průřezových témat  
a taktéž s pomocí Krajského centra primární prevence PK v Ústí nad Orlicí prostřednictvím 
následujících programů: v 1. a 2. ročníku program STONOŽKA (dne 22. 2), ve 3. ročníku 
program STONOŽKA (dne 6. 3), ve 4. a 5. ročníku program LÍBÍ, NELÍBÍ (dne 30. 1).                
 
Pro školní rok 2019/2020 plánujeme uskutečnit programy selektivní primární prevence PŘED 
TABULÍ, ZA TABULÍ, neboť na základě monitorování chování některých žáků se domníváme, 
že tyto programy budou vhodnější.  
Další preventivní aktivitou plánovanou pro následující školní rok je přednáška s besedou                
pro rodiče žáků na téma „Nebezpečí internetu“, která má rodičům přiblížit to, co jejich děti                 
na internetu dělají, a jak to kontrolovat. 

 
 

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 
 
 

Naše škola realizuje environmentální vzdělávání, výchovu i osvětu. Cílíme především                         
na ovlivňování a změnu postoje k životnímu prostředí, což znamená přibližovat dětem 
jedinečnost a nenahraditelnost přírody, důležitost péče a ochrany životního prostředí. Toto 
realizujeme především skrze učební předměty jako jsou pracovní činnosti, prvouka, 
přírodopis, výtvarná výchova  a také prostřednictvím mezipředmětových vztahů prolínajících 
tyto předměty.  
       Částečně také realizujeme EVVO skrze náročnější školní projekty jako např. „Hurá                    
do školy“, „Poznávání přírodnin“ k čemuž nám napomáhá názorné přírodní prostředí,                   
které se nachází v blízkém okolí naší školy. 
       Jsme členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika                            
a realizace komplexní ekologické výchovy), odebíráme a ve výuce využíváme náměty 
z časopisu Bedrník. Během roku žáci v rámci pracovních činností pečovali                                                
o květinovou výzdobu v budově školy. Důležitou součástí výuky byly i samotné práce 
s přírodninami (byliny, listy, kameny apod.), jejich sběr a další konkrétní využívání                           
např. ve výtvarné výchově formou koláží.  
       V měsíci listopadu si děti v rámci tématu „recyklace papíru“ vyzkoušely ruční výrobu 
papíru, dále se zúčastnily přednášky TONDA – OBAL, kde aktivně plnily úkoly vyplývající 
z diskuze s přednášející. Koordinátorka EVVO absolvovala školení společnosti EKO-KOM 
v Pardubicích. V zimě se uskutečnila vycházka do lesa spojená s krmením zvířátek formou 
zdobení stromečku. 
       V rámci zdravé výživy jsme byli zapojeni do celostátních projektů „Zdravé zuby“, „Školní 
mléko“ a „Ovoce do škol“. Skupinky žáků v rámci doprovodného programu vytvářely 
obložené talíře nejprve s mléčnými výrobky, poté i ovocné, které nakonec s chutí 
zkonzumovaly.   
       Do výuky byly pravidelně zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky, které mají 
aktivizační efekt na žáky a dbali jsme i na dodržování pitného režimu. Výukou, přednáškami                  
i prakticky získávané zdravé životní návyky byly stále upevňovány nejen ve vyučovacích 
hodinách a o přestávkách, ale i ve školní jídelně tak, aby se stávaly součástí života našich 
žáků. 
       Kromě vytyčených úkolů preventivního programu a environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty žáci školy absolvovali výcvik bruslení a plavání v Ústí nad Orlicí. 
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PROJEKTY ŠKOLY 
  
= projekty finančně podpořené Městem Ústí nad Orlicí 
 
 
Školní projekty a projekty pro žáky škol města Ústí nad Orlicí byly financovány Městem Ústí 
nad Orlicí. Finanční částky byly využity na materiální zabezpečení a odměny účastníkům. 
Po ukončení projektů bylo zpracováno zhodnocení, vyúčtování a hodnotící zpráva byla 
odevzdána zřizovateli. 

 
 
 

ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V TESTOVÁNÍ, SOUTĚŽÍCH A PROJEKTECH 
 
Účastí v různých soutěžích a projektech získávají žáci možnost porovnávat své vědomosti, 
schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky.  

 

 již několik let jsme zapojeni v síti základních škol s ekologickou tematikou M.R.K.E.V.  

 škola je zapojena do celorepublikových projektů: „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 

 škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ 

Projekty pro žáky škol města Ústí nad Orlicí 

název cílová skupina částka 
termín 

realizace 
odpovědná 

osoba 

Vánoční tvoření 
pro děti ZŠ a MŠ (a jejich 
rodiče) 3 000 Kč prosinec Štarmanová 

Učení nanečisto pro děti z MŠ 500 Kč březen Trávníčková 

Velikonoční tvoření 
pro děti ZŠ a MŠ (a jejich 
rodiče) 3 000 Kč duben Kubátová 

Zlatý slavík  
(pěvecká soutěž) pro žáky škol města ÚO 3 000 Kč duben Náglová 

Sportovní odpoledne 
pro děti ZŠ a MŠ (a jejich 
rodiče) 1 700 Kč červen Štarmanová 

 
Školní projekty 

název cílová skupina částka 
termín 

realizace 
odpovědná 

osoba 

Hurá do školy 
pro mladší žáky  (1.-3. 
ročník) 500 Kč září Ehrenbergerová 

Ukaž svůj talent pro všechny žáky ZŠ 1 500 Kč prosinec Ehrenbergerová 

Dopravní soutěž –  
    jízda zručnosti pro všechny žáky ZŠ 1 300 Kč květen Kubátová 

Soutěž v poznávání 
přírodnin pro všechny žáky ZŠ 1 000 Kč květen Kubátová 
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 škola se v tomto školním roce nově registrovala a zapojila do sportovní soutěže 
„Sazka olympijský víceboj“, v jehož závěru žáci získali osobní diplomy s doporučením 
sportů, pro které mají přirozené vlohy  

 v rámci sportovních projektů jsme se rovněž zapojili do projektu „Atletický čtyřboj“ 
pro školy v Pardubickém kraji 

 Jednotlivé vzdělávací programy jsou doplňovány pestrou nabídkou školních                            
i mimoškolních aktivit pro žáky. 
 
 

V letošním školním roce jsme nebyli zahrnuti do celostátního testování. 
 
 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 
Během výchovně vzdělávacího procesu jsme se snažili u každého jedince podporovat                        
a vyzdvihovat osobnostní kvality a dále jsme nabádali, aby i čas trávený v době po vyučování 
byl pro žáky efektivní. Snažili jsme se, aby si každý z dětí dovedl vybrat právě takovou činnost 
či aktivitu, která ho baví, přináší mu radost a možná i v budoucnu pomůže ke zformování 
jeho profesního zaměření.  
 

o žákům nabídnuto 6 zájmových kroužků 
 

Název kroužku Vedoucí kroužku počet žáků pravidelné schůzky 

Předškoláček (pro děti z MŠ) Mgr. Helena Klosová 8 1 x za měsíc / úterý 

Angličtina hrou Mgr. Marcela Kubátová 6 
1 x za týden / 
pondělí 

Taneční kroužek 
Mgr. Monika 
Ehrenbergerová 12 1 x za týden / úterý 

Dramatický kroužek 
Mgr. Monika 
Ehrenbergerová 8 

1 x za týden / 
středa 

Počítačový kroužek Mgr. Lucie Šiklová 8 
1 x za týden / 
středa 

Tvoření Mgr. Jana Trávníčková 7 
1 x za týden / 
čtvrtek 

 
 

o všechny kroužky pracovaly od začátku října do konce května 
o do kroužků se zapojilo celkem 49 žáků  (někteří žáci navštěvovali více kroužků), z toho 

8 dětí docházelo z místní MŠ 
o schůzky probíhaly pravidelně dle schváleného časového harmonogramu  
o činnost kroužků zaštiťoval Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
o vedoucí kroužků byli současní či bývalí pedagogové školy 
o kroužek taneční a dramatický připravil během celého školního roku hned několik 

vystoupení pro veřejnost (pro rodiče, seniory, děti z MŠ,.. jejichž vyvrcholením se stal 
muzikál „Mrazík“ v závěru školního roku 
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X. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH   
     ZDROJŮ 
 

 

 Projekty školy 
- pro rok 2018 byla škole přidělena dotace na projekty v celkové výši 14 000 Kč 
- pro rok 2019 byla škole přidělena dotace na projekty v celkové výši 15 500 Kč 

 

 Preventivní programy školy  5 000 Kč  

 

 

 
 

 

XI. ÚDAJE O INSPEKČNÍ, HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ   
      ČINNOSTI 
 
 

INSPEKČNÍČINNOST PROVEDENÁ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na ZŠ kontrola ČŠI. 

 
   

HOSPITAČNÍ ČINNOST 
 
Ředitelka školy prováděla pravidelnou hospitační činnost ve všech třídách ZŠ.  
Cílem hospitační činnosti byla: 

- kontrola a hodnocení výchovně – vzdělávacího procesu 
- vzájemné obohacení a výměna zkušeností pedagogů, případná pomoc                                

při odstraňování nedostatků 
  

Jednotlivé hospitace byly zaměřeny především na: 
 

 účinné plnění školního vzdělávacího programu a z toho vyplývajících klíčových 
kompetencí, případně na pomoc při řešení nedostatků  
 

 vztah učitele k žákům + zohledňování individuálních potřeb každého žáka 
 

 poměr aktivity učitele a žáků 
 

 hodnocení a nácvik sebehodnocení žáků 
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Výsledky hospitační činnosti ředitelky školy: 
 

- výuka ve většině hodin byla vedena správně a v souladu s ŠVP školy, často však 
chybělo shrnutí učiva a závěrečné zhodnocení a nácvik sebehodnocení žáků 
 

- tradiční forma výuky byla zpestřována moderními metodami a formami práce:  
projektovým vyučováním, vyučováním na interaktivních tabulích, prací                                 
na počítačích, prací ve dvojicích, ve skupinách,… 
 

- do výuky byly zařazovány relaxační a oddychové tělovýchovné chvilky 
 

- aktivity v hodinách vedly žáky k samostatnému myšlení 
 
- v ojedinělých případech byly rezervy nalezeny v motivačních činnostech, někdy 

formálnost předčila nad aktivním a prožitkovým učením 
 
- velmi kladně bylo hodnoceno respektování individuálních zvláštností a schopností 

jednotlivých žáků 
 
 
Třídní učitelé, ve spolupráci s ostatními pedagogickými zaměstnanci, vedou pro jednotlivé 
žáky portfolia. Ta jsou vytvářena již od prvního ročníku. Žáci si tak mohou sami uvědomit svůj 
vlastní posun v získaných vědomostech či dovednostech a zároveň je motivovat do dalších 
činností. 
Portfolia byla na třídních schůzkách předkládána k nahlédnutí rodičům, žáci 5. ročníku                             
je obdrželi při slavnostním závěrečném hodnocení jako vzpomínku na absolvování 1. stupně 
základní školy v Kerharticích. 
 
 
 

KONTROLNÍ ČINNOST 
 
- pravidelné revizní činnosti s následnými písemnými protokoly 

 
- pravidelně probíhá také kontrola pověřenými pracovníky o stavu a zabezpečení BOZP a 

požární ochrany školy 
 

- škola má zpracován plán kontrolní činnosti a pravidelně ve stanovených termínech 
předkládá výstupy z těchto kontrol internímu auditu MěÚ ÚO 
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Předmět 

 kontroly*) 

Kontrolu  

provede 

Termín  

uskutečnění 

1. Čerpání provozních nákladů -  

   účetní Služba škole ÚO 

 

Klosová září 

2.Kontrola závazných ukazatelů –  

   účetní Služba škole ÚO 

 

Klosová září 

3. Čerpání mzdových nákladů -  

   účetní Služba škole ÚO  

 

Klosová září 

4. Kontrola pokladního deníku,      

    dodržování výše limitu - pokladní 

 

Náglová 4x ročně 

5. FKSP - čerpání fondu 

   - ředitelka 

 

Náglová září, prosinec  

6. Kontrola stravování včetně    

    dodržování hygienických norem –  

    vedoucí stravování 

Náglová září 

 

7. Kontrola úrazovosti, vedení 

záznamů,     

    prevence rizik u žáků a pedagogů,    

    poučování - pedagog. pracovnice 

Klosová září 

 

8. Kontrola pravidelných revizí  

     - ředitelka 

Náglová prosinec 

9. Čerpání dotace na projekty,    

     zhodnocení, vyúčtování 

     - ředitelka 

Náglová prosinec 

10. Evidence docházky zaměstnanců 

     - pedagog. pracovnice 

Klosová září, prosinec 

11. Inventarizace majetku – předseda 

      inventární komise 

Klosová prosinec 

 
 
Provedené kontroly neshledaly v daných oblastech závady, opatření k nápravě  
u jednotlivých kontrol nebylo uloženo. 
 
 
 

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
       V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

 
Z pedagogických pracovníků není v tomto školním roce nikdo zapojen.  
V příštím školním roce by mělo dojít k zahájení dvouletého studia pro metodiky prevence 
jedné z pedagogických pracovnic.  
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XIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI  
        ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A  
        DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
Škola nemá odborovou organizaci.  

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
 
Základní škola v průběhu školního roku spolupracovala s okolními školami města Ústí nad 
Orlicí, se spádovou mateřskou školou v Kerharticích a se základní uměleckou školou v Ústí 
nad Orlicí.  
Spolupráce sloužila nejen k získávání zpětných informací o prospěchu a chování našich žáků               
na 2. stupni, ale  také k porovnávání úrovně vědomostí, schopností a nejrůznějších 
dovedností žáků jednotlivých škol. 
Žáci 5. ročníku navštívili své budoucí školy v Ústí nad Orlicí, Komenského ulici a Bratří Čapků 
v rámci Dne otevřených dveří. Všichni naši žáci z 5. ročníku nakonec zvolili pro své další 
vzdělávání základní školu Komenského v Ústí nad Orlicí. 
 
Se spádovou mateřskou školou se během roku uskutečnily vzájemné návštěvy žáků                           
před zápisem do 1. ročníku – projekt „Učení nanečisto“, společně jsme jezdili na plavání. 
Většina budoucích „prvňáčků“ navštěvovala v základní škole 1x měsíčně kroužek 
„Předškoláček“ a účastnila se školou připravených projektů pro děti a jejich rodiče. 

 

SPOLUPRÁCE S MěÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 
Město Ústí nad Orlicí jako zřizovatel finančně zabezpečuje provoz školního zařízení. 
Spolupráce je bezproblémová. Dva jeho zástupci jsou také členy školské rady,                                            
která se pravidelně v průběhu školního roku schází.   
Město finančně přispívá na projekty, které škola organizuje, stejně jako na preventivní 
programy pro žáky školy. V tomto školním roce se také podílelo na dofinancování úvazku 
pedagoga v souvislosti s udělením výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě. 

 
 
SPOLUPRÁCE S RODIČI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI V REGIONU 

 
Pro rodiče všech žáků se konala hned v úvodu školního roku společná třídní schůzka, která 
měla informativní charakter. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, s průběhem                          
a organizací školního roku. Také měli možnost dozvědět se informace od třídních učitelů 
týkající se konkrétních organizačních záležitostí své třídy.  
V průběhu celého školního roku se také pravidelně konaly konzultační dny, při nichž rodiče 
s učiteli řešili konkrétní vzdělávací či výchovné potřeby svých dětí. 
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V listopadu a v dubnu se uskutečnily plánované třídní schůzky „Triády“ (modul rodič – žák – 
učitel).  
Sami rodiče se aktivně podíleli při organizaci akcí pořádaných školou. Nejzdařilejší z nich pak 
v posledním týdnu školního roku byl projekt „Sportovní odpoledne pro rodiče a děti“, které 
bylo zakončeno posezením na školní zahradě s opékáním vuřtů a nocováním dětí ve škole.  
 
Škola ve velké míře spolupracovala s PPP v Ústí nad Orlicí a zvala si jejich odborníky                        
k provedení nejrůznějších preventivních programů ve všech třídách.     
 
Během roku se aktivně využívala spolupráce s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, který 
zaštiťoval činnost zájmových kroužků ve škole. 
 
Pravidelné návštěvy všech žáků se uskutečňovaly také do Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. 
Každá třída absolvovala v 1. i ve 2. pololetí připravený čtenářský program. Také děti ze školní 
družiny pravidelně navštěvovaly programy, které pro ně městská knihovna připravila. 
 
V prosinci jsme se také aktivně zapojili do vánoční výstavy Českého červeného kříže, rovněž 
jsme se účastnili akcí konaných na náměstí v ÚO. 
 
Spolupráce probíhala i s organizacemi a spolky v Kerharticích:  

 tělovýchovná jednota Sokol 

 občanské sdružení Havlíček 

 osadní výbor Kerhartice 

 pečovatelský dům Svatý Kryštof 
 
 
 
 
 

XIV. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
 
Škola a její žáci se aktivně zapojovali do kulturního života v naší městské části: 
 

- připravovali kulturní programy k různým veřejným vystoupením  
- prezentovali svoji práci na městských výstavách 
- účastnili se akcí pořádaných městem Ústí nad Orlicí 

 
Veřejnost se o činnosti školy dovídala prostřednictvím webových stránek školy, Informačního 
listu Města Ústí nad Orlicí a kabelové televize OIK.  
 
Činnost žáků, jejich výrobky a výsledky ostatních aktivit jsme prezentovali ve vitrínách                     
na budově škole.      

 
Škola každoročně zaznamenává svoji činnost v pečlivě vedené fotodokumentaci. 

 



24 

 

XV. ŠKOLNÍ AKCE 
 

 

ZÁŘÍ   

  3. 9. – Slavnostní zahájení školního roku 

  5. 9. – Světový den první pomoci 

  7. 9. – Ukázka Florbalu (náborová hodina)  

17. 9.–  Informativní třídní schůzky ve 3. – 5. ročníku 

20. 9. – Informativní třídní schůzky v 1. – 2. ročníku 

23. 9. – Strom republiky – vystoupení žáků při slavnostním  

  vysazení památečního stromu v Kerharticích 

25. 9. – Integrační den v ÚO 

26. 9. – Projekt „Hurá do školy“  

 

 

 

 

 

 

 

  

ŘÍJEN  

Zahájení činnosti zájmových kroužků 

  2. 10. – Schůzka školské rady 

15. 10. – Planeta Země „Barma“  

                  (dokumentární projekt pro žáky 3. – 5. ročníku) 

17. 10. – Výtvarný projekt |“Plody podzimu“ 

18. 10. – Návštěva knihovny 3. ročník – „J. Lada“ 

22. 10. –  Konzultační den 

22. – 26.10. – Týden se státními symboly 

31. 10. – Halloweenské učení  
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LISTOPAD  

  2. 11. – Návštěva knihovny 4. a 5. ročník – „Pověsti“ 

  2. 11. – Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ 

  6. 11. – Návštěva knihovny 1. ročník – „Předávání slabikářů“ 

  6. 11. – Návštěva knihovny 2. ročník – „Pasování na čtenáře“ 

  7. 11. – Výtvarný projekt „Svatý Martin“ 

12. 11. – Pedagogická rada I. čtvrtletí 

14. 11. – Preventivní program: Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ 

16. 11. – EVVO projekt „Tonda obal“ 

19. 11. – Den otevřených dveří 

21. 11. – Divadlo „Gulliverovy cesty“ 

26. – 27. 11 – Třídní schůzky „Triády“ 

  

 

 

 

PROSINEC  

  3. 12. –Vánoční výstava ČČK 

  5. 12. – Čertovské učení 

  7. 12. – Vystoupení pro seniory v ZŠ   

  8. 12. – Vystoupení žáků tanečního kroužku na veletrhu v Brně 

10. 12. – Projekt „Vánoční tvoření“ 

12. 12. – Bruslení na kluzišti v ÚO 

13. 12. – Vystoupení žáků v pečovatelském domě Sv. Kryštof 

16. 12. – Vystoupení žáků tanečního kroužku na veletrhu v Olomouci 

17. 12. – Preventivní program „Etiketa a školní řád“ 

18. 12. – Zdobení stromku pro zvířátka 

19. 12. – Bruslení na kluzišti v ÚO 

20. 12. – Třídní besídky 

21. 12. – Projekt „Ukaž svůj talent“ 

21. 12. – Školní vánoční besídka  
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LEDEN  

  3. 1. – preventivní program „VZPoura úrazům“ 

  4. 1. – Tříkrálová sbírka v ZŠ 

  9. 1. – Bruslení na kluzišti v ÚO 

16. 1. – Bruslení na kluzišti v ÚO 

21. 1. – Pedagogická rada, hodnocení za I. pololetí 

22. 1. – Loutkové divadlo v MŠ (1. a 2. ročník) 

30. 1. – Preventivní program PPP – „Líbí, nelíbí“  (4. a 5. ročník)  

30. 1. – „Možná přijde i kouzelník“- vystoupení žáků zájmových kroužků  

  

     

 

 

 

ÚNOR  

12.2. – Zahájení výuky plavání 

15.2. – Program „Zdravé zoubky“ (1. – 2. ročník) 

20. 2. – Výtvarný projekt „Karneval“ 

22. 2. – Preventivní program z PPP – „Stonožka“ (1. a 2. ročník) 

   

 

 

 

BŘEZEN  

  5. 3. – Karneval v ŠD 

  6. 3. – Preventivní program z PPP – „Stonožka“ (3. ročník) 

13. 3. – Projekt „Učení nanečisto“ 

20. 3. – Den otevřených dveří 

20. 3. – Výtvarný projekt „Jaro“ 

25. 3. – Konzultační den 

27. 3. – Vynášení Morany  
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DUBEN  

  1. 4. – Vystoupení žáků tanečního kroužku v Praze 

  3. 4. – Festival „Jeden svět“ v ÚO (3. – 5. ročník)  

  4. 4. – Zápis žáků do 1. ročníku   

  8. 4. – Výuka na dopravním hřišti v Hylvátech (4. – 5. ročník) 

  8. 4. – Projekt „Velikonoční tvoření“ 

15. 4. – Výchovný koncert v ZUŠ 

15. 4. – Pedagogická rada III. čtvrtletí 

16. 4. – Ukončení plaveckého výcviku  

17. 4. – Projekt „Zlatý slavík“ (pěvecká soutěž) 

23. – 24. 4. – Třídní schůzky „Triády“ 

25. 4. – Tančíme pro radost 

26. 4. – Den Země, ochutnávkový mléčný koš 

29. 4. – Vystoupení žáků v pečovatelském domě  

    

 

KVĚTEN  

  3. 5. – Návštěva knihovny 3.ročník – „ Bratři Čapkové“   

  7. 5. – Návštěva knihovny 4. -5.ročník – „Detektivky“ 

  9. 5. – Tvořivá dílna – dárek pro maminku 

10. 5. – Projekt „Poznávání přírodnin“ – soutěž  

13. 5. – „Průkaz cyklisty“ – 4. a 5.ročník 

14. 5. – „Co nás maminky naučily“ –  vystoupení žáků ze zájmových kroužků 

15. 5. – Den Evropy – 3.- 5. ročník. 

17. 5. – Den prázdných tříd  

20. 5. – Konzultační den 

24. 5. – Návštěva knihovny 1. -2.ročník – „Pohádkov“ 

27. 5. – Školení pedagogů – matem. gramotnost 

30. 5. – Fotografování tříd  

31. 5. – Den dětí 

31. 5. – Projekt „Dopravní soutěž“ - jízda zručnosti 

31. 5. – Ovocný ochutnávkový koš   
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ČERVEN  

  3. 6. – Česko – anglické představení „Lazy goat“ ( 3. – 5. ročník) 

  5. 6. – Muzikál „Mrazík“  –  vystoupení žáků zájmových kroužků  

  6. 6. – „Město v pohybu“ – štafety škol 

  9. 6. – „Recyklojízda“ na náměstí v ÚO  

12. 6. – Výtvarný projekt „Léto“ 

17. 6. – Pedagogická rada, hodnocení za II. pololetí 

18. 6. – Schůzka školské rady 

19. 6. – Školní výlet – HK: Hvězdárna a Tongo 

20. 6. – Legio vlak Choceň 

21. 6. – Den zvířat 

25. 6. – Projekt „Sportovní odpoledne“ pro rodiče a děti 

25. 6. – Nocování žáků a jejich učitelů ve škole 

26. 6. – Turistický den – výšlap na rozhlednu 

27. 6. – Návštěva muzea v ÚO 

28. 6. – Slavnostní ukončení školního roku  

28. 6. – Rozdání vysvědčení 
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V Ústí nad Orlicí dne 22. srpna 2019 
 
 
Vypracovala:  Helena Klosová, ředitelka ZŠ  

 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva projednána a schválena: 
       
 
Pedagogickou radou dne:      28. 8. 2019 
 
        
Školskou radou dne: 7.10. 2019  


