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Výroční zpráva školy za rok 2019/2020 
 

 

Č.j.: 408/ 2020/ ZŠNád                                                                          

Spisový znak: C 11.1 

Skartační znak: A/10      

                                                                                                    
 
 

 

 

a) Název školy:  Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice 

    Adresa:           Nádražní 200 

                                   560 02 Česká Třebová 

 Zřizovatel:      Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová 

 Vedení školy: Mgr. Radim KOLÁŘ – ředitel 

   Mgr. Tomáš KŘÍŽ – zástupce ředitele 

   Jaroslava BERANOVÁ – ekonomický úsek                      

    IČO:               70882452 

    Telefon:          465 531 055 (budova Nádražní ul.), 465 532 541 (Komenského ul.) 

 www:  zsnadrazni.cz 

 E – mail: radim.kolar@zsnadrazni.cz 

 Školská rada: Alena Škrkoňová – člen ŠR za zákonné zástupce žáků 

   Lenka Špaisová – člen ŠR za zákonné zástupce žáků 

   Mgr. Tomáš Kříž – člen ŠR za pedagogické pracovníky, předseda 

Mgr. Eva Ditzelová (Kolářová) – člen ŠR za ped. pracovníky, 

místopředseda 

   Ing. Alica Hudečeková – člen ŠR za zřizovatele 

   Adéla Lišková – člen ŠR za zřizovatele  

 

b) Vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2019/20 se na naší škole vyučovalo v jednotlivých ročnících podle 

těchto vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

c) Přehled pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2019/20 pracovalo v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice 

celkem 55 zaměstnanců. Z toho 40 pedagogických a 15 provozních (z toho 1 na DPP). 

I. stupeň (12) – Mgr. Kolářová (dříve Ditzelová) Eva  

  Mgr. Dušková Božena  

  Mgr. Hrušková Darina  

    Mgr. Kovářová Ilona 

  Mgr. Krystková Martina 

    Mgr. Mašková Eva 

    Mgr. Přívratská Marta 

    Mgr. Rybková Monika 

    Mgr. Semecká Jenovéfa 

    Mgr. Svobodová Iva 

    Mgr. Šplíchal Jaromír          
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    Mgr. Benešová (dříve Unzeitigová) Hana 

 

Na I. stupni vyučovalo ve školním roce 2019/20 - 12 kvalifikovaných učitelek a učitelů. Proti 

minulému školnímu roku nahradila Mgr. Ivetu Coufalovou a Mgr. Kláru Janečkovou Mgr. 

Martina Krystková a Mgr. Jenovéfa Semecká. 

 

II. stupeň (18) - Mgr. Báchor Miroslav 

     Mgr. Havelková Hana  

   Mgr. Hejlová Dana 

   Mgr. Hrabal Robert 

   Mgr. Jasanská Zuzana 

     Mgr. Ježková Martina 

     Ing. Kazdová Jana  

     Mgr. Kolář Radim 

     Mgr. Koubová Jitka 

     Mgr. Kovářová Aneta 

     Mgr. Kříž Tomáš 

     Bc. Nejedlá Zuzana 

     Mgr. Novotná Jitka 

   Mgr. Pospíšilová Ilona 

   Mgr. Říhová Jana 

     Mgr. Stará Radmila 

     Mgr. Šikulová Renáta 

     Mgr. Vernerová Radka 

 

Na II. stupni vyučovalo na začátku školního roku 2019/20 – 17 kvalifikovaných učitelů a 1 

nekvalifikovaný. Proti minulému školnímu roku nahradily Mgr. Hanu Hůlkovou (ředitelka ZŠ 

Rybník) Mgr. Jana Říhová a Mgr. Jitka Novotná. Na výuku anglického jazyka byla přijata  

Bc. Zuzana Nejedlá. A od 1. 1. 2020 také Bc. Dominika Šimková. 

 

Ve školní družině vyučovaly ve školním roce 2019/20 – 4 vychovatelky: 

    Hyková Jana – vedoucí školní družiny 

    Bc. Klejchová Kateřina 

    Kubištová Jolana  

    Marková Marie 

                           

Ve školním roce 2019/20 působilo na naší škole 6 pedagogických asistentů: 

     Bílková Martina 

   Plodrová Markéta 

   Pospíšil Jan, DiS  

   Soukupová Zuzana 

   Stará Jana 

   Šejnohová Petra 

      

V rámci projektu Šablony II pro Nádražku - Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání - Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II působili na naší škole: 

   Oláh Gabriel – školní asistent 

   PaedDr. Nováková Jiřina – školní psycholog 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

K zápisu pro školní rok 2020/21 se dostavilo celkem 55 žáků. 

Z toho bylo 15 po odkladu ze školního roku 2019/20. O odklad školní docházky pro školní 

rok 2020/21 požádalo celkem 9 žáků. Z uvedeného vyplývá, že k 1. 9. 2020 mělo nastoupit do 

I. ročníku 46 žáků.  

Nastoupilo jich však 52. 3 žáci se dostavili k zápisu opožděně, 1 se přistěhoval  

a 2 opakují první ročník. 

  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Ve školním roce 2019/20 vycházelo z 9. ročníku 46 žáků. 

Na studijní obory (včetně gymnázií) bylo přijato 27 žáků – tj. 59 % (10 na gymnázium 

– tj. 22%).  

Na učební obory bylo přijato 19 žáků – tj. 41 %.  

Z nižších tříd vycházelo 6 žáků, všech 6 bylo přijato na učební obory.  

Z 5. tříd se na gymnázium hlásilo 14 žáků a bylo přijato 12 (tj. 86 %). 

  

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Náš Minimálně preventivní program (dále jen MPP a Plán proti šikaně) vychází ze 

základních školských dokumentů a je zaměřen hlavně na celoškolní přístup řešení prevence 

sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2019/2020 byla však bohužel tato situace 

trochu zmírněna průběhem šíření nákazy nemoci Covid -19.  

Proto byly na naší škole uskutečněny jen některé plánované společné aktivity a akce 

pro žáky naší školy: účast na akci Světový den první pomoci, školní orientační běh v areálu 

Hory Česká Třebová pro 2. stupeň, Den s odpady pro 1. stupeň, Technohrátky (9. ročník)  

a projektový den Vánočních dílniček pro nehomogenní skupiny žáků 5. – 9. ročníků, 

divadelní představení Memento a beseda s herci na téma omamné a psychotropní látky (8. a 9. 

ročník), (Ne)bezpečný internet – interaktivní program pro 9. ročník. Další aktivity spojené 

s prohlubováním mezilidských vztahů jakými jsou adaptační program pro 6. ročníky, tradiční 

sportovní turnaj ve florbalu – 2. stupeň, bruslení 1. a 2. stupeň aj.   

V rámci našeho dalšího působení opět proběhla spolupráce se spolkem ACET (Etika 

mezi světy) – interaktivní program pro 5. ročník (Říkat ano – ne) a pro 6. ročník (Skrytá 

nebezpečí Internetu).  

U nespecifické prevence naše škola nabízí několik možností vyžití (stolní tenis, hravá 

jóga, šikovné ruce a výtvarný kroužek a klub zábavné logiky a deskových her, přírodovědný 

kroužek).   

Náznaky projevů nevhodného chování mezi spolužáky byly sice zaznamenány, 

průběžně prověřovány a šetřeny, ale vše se podařilo úspěšně vyřešit. Metodik prevence a 

třídní učitelé přesto situaci nadále monitorovali. 

    

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

a/ Studium pro výchovné poradce  

V současné době působí v pozici výchovného poradce na škole Mgr. Eva Kolářová, 

která zahájí studium pro výchovné poradce ve školním roce 2020/2021. 
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b/ Studium k výkonu specializovaných činností 

V minulých letech získali čtyři vyučující kvalifikační předpoklady pro výkon 

specializovaných činností.  

 

Koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 

Ing. Bc. Jana Kazdová 

Specializovaná činnost v oblasti 

environmentální výchovy 

Mgr. Radka Vernerová 

Tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích programů 

Mgr. Marta Skalová 

Specializované studium pro prevenci 

sociálně patologických jevů 

Mgr. Robert Hrabal  

 

c/ Studium pro asistenty pedagoga 

 V září 2019 zahájila a v lednu 2020 úspěšně ukončila studium pedagogiky pro 

asistenty pedagoga Martina Bílková, která působící jako asistentka pedagoga na II. stupni naší 

školy. 

 

d/ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Průběžné vzdělávání je zaměřené na aktuální teoretické i praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. Výběr jednotlivých odborných seminářů a školení závisí na 

zájmech učitelů (dle jejich aprobací), potřebách a finančních možnostech školy. Od 11. 

března 2020, kdy došlo k uzavření škol v důsledku pandemie nemoci covid-19, bylo DVPP 

omezeno z velké časti na vzdělávání pedagogů formou webinářů. Snažili jsme se maximálně 

využít možnosti, které nám dává zapojení do projektu Šablony II pro Nádražku. Vybírali jsme 

z nabídek akreditovaných seminářů pořádaných vzdělávacími institucemi, které se specializují 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV, CCV, AMOS…).  

 Tematicky jsme se zaměřili na výuku stěžejních předmětů, tedy matematiky, českého 

jazyka a cizích jazyků. Ve druhém pololetí potom na nové metody výuky využívající IC 

technologie, vedoucí k úspěšnému zapojení žáků do distanční formy výuky. 

Škola také využila možnost dalšího vzdělávání v oblasti podpory čtenářské 

gramotnosti, výuky anglického jazyka a sérii seminářů pro kariérního poradce, v rámci 

projektu „Šablony II pro Nádražku“. 
 

Přehled jednotlivých seminářů a jejich účastníků je uveden v příloze č. 5 této zprávy. 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

  

Družstvo chlapců z 9. A obsadilo 3. místo v soutěži Mladí přírodovědci v Jevíčku, 

chlapci z 9. B byli také 3. v soutěži v rámci Pardubického kraje – Elektronika i jinak.. Chlapci 

z 9. ročníků obsadili 3. místo v soutěži škol – Angliáda (Jevíčko). Žákyně 8. třídy obsadila  

3. místo v okresním kole soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk. Žákyně 4. třídy získala 

cenu diváků v pěvecké soutěži Svitavský slavík. 

Dobře se umísťovali naši žáci v okrskových a okresních kolech sportovních soutěží –

florbal – chlapci z 8. a 9. ročníků zvítězili v okrskovém kole a postoupili do kola okresního.  

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity, probíhající ve školách, které jsou zaměřené na 

oblast životního prostředí. Environmentální vzdělávání je začleněno ve všech ročnících 

především v přírodovědných předmětech v rámci průřezových témat ŠVP. Dále je EV 

uplatňováno na 1. stupni v pracovních činnostech, výtvarné výchově a především 
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v činnostech školní družiny, kde se jedná o přednášky, vycházky, návštěvy výstav, ale také 

využití přírodního, recyklovatelného či odpadového materiálu k tvorbě velmi zajímavých 

výrobků. 

Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, který zajišťuje zpětný odběr baterií  

a drobného elektrozařízení. Vedeme žáky k třídění odpadu. Na chodbách jsou boxy na plasty, 

třídíme papír a kartony.  

V přírodovědném kroužku na 1. stupni žáci jezdili do okolí města, seznamovali se 

s významnými přírodními i kulturními památkami a poznávali živé i neživé přírodniny.  

V hodinách přírodopisu 5. - 7. ročníků probíhalo pravidelné poznávání rostlin a živočichů. 

V soutěži Mladí přírodovědci, kterou pořádá Gymnázium Jevíčko, obsadil tým chlapců z 9. A 

ve značné konkurenci krásné 3. místo. 

Během roku byly v předmětech na 1. a 2. stupni připomínány některé významné 

Světové dny, např. Světový den zvířat, Den stromů, Světový den výživy. Některé třídy 1. a 2. 

stupně se zúčastnily akcí na Starém náměstí: Den 1. pomoci, Barevný den s odpady,   

V rámci projektu Hrdá škola jsme se zúčastnili několika akcí: Suit up Day, Halloween, 

Barevný týden. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku pravidelně navštěvují představení v rámci 

divadelního předplatné Pardubice. Na podzim se konal projektový den – Vánoční dílny, kdy 

se připravovaly výrobky na Vánoční jarmark, který proběhl spolu s Kavárničkou v úterý 28. 

11. V lednu se konal karneval pro 1. – 3. třídu.  

Žáci daných ročníků se účastnili exkurzí: Praha – Národní památník odboje, Praha – 

Národní muzeum, Štefánikova hvězdárna, Olomouc – Pevnost poznání, Olomouc - 

vlastivědné muzeum, Brno – Vida park. Městské muzeum – workshop při příležitosti oslav 

17. listopadu 1989, Muzeum v Ústí nad orlicí – textilní dílna, DDM – vánoční zvyky  

a tradice. V září proběhl poznávací zájezd Paříž – Anglie i adaptační kurz 6. ročníků. Žáci 8.  

a 9. ročníků absolvovali několik prohlídek dílen, které byly zaměřeny na seznámení s obory 

středních škol, a výrobou třebovských firem: Drumel, VOŠ a SŠT Česká Třebová, SŠA Ústí 

nad Orlicí, Technohrátky, Zdravohrátky. 

Družina byla velmi aktivní, připomínala tradice, navštívila výstavy, knihovnu.  

Připravila mnoho dílen, přírodovědných činností, besed. 

Část akcí a exkurzí se nekonala z důvodu zavření škol – COVID 19. 

 

Přehled o ostatních pedagogických, kulturních, sportovních a preventivních akcích 

nabízí příloha č. 4 výroční zprávy.  

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) 

 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na Základní škole Česká Třebová, Nádražní 

ulice žádná inspekční činnost. 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Provoz školy je z hlediska rozpočtu MěÚ, který je zřizovatelem, zabezpečen 

dostatečně.  

Akce v oblasti údržby nad 50 000,- Kč jsou hrazeny odborem rozvoje města MěÚ Česká 

Třebová.  

Provoz školy i výuka jsou vzhledem k naplněnosti tříd ekonomické.  

Škola hospodařila v roce 2019 s  hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši  

+ 30 487,00Kč Kč. Tato částka byla převedena se souhlasem zřizovatele v březnu roku 2020 

do rezervního fondu a 500,- Kč z této částky do fondu odměn.  
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V rozpočtové změně MěÚ Česká Třebová jsme uspořili a vrátili zřizovateli 40 000,- 

Kč v rámci úspory v době uzavření školy v souvislosti s událostmi kolem COVID – 19. 

 

 

Charakteristika školního roku 2019 /2020: 

 

 

A/ Oblast technická 

 
Běžné náklady se čerpaly dle stanoveného rozpočtu. 

 

Na provozních nákladech, údržbě a opravách byly největšími položkami: 

 

 Oprava sportovní plochy hřiště na ulici Komenského 

 malování školní jídelny  

 stavební úpravy – školní dílna 

 drobné truhlářské práce 

 drobné opravy dle potřeb ve škole a školní jídelně 

 výměna přístupových čipů za ISIC a ITIC karty 

 revize dle plánu 
 servis a oprava výtahu KONE  

 oprava a rozšíření přístupového systému na ulici Komenského 

 oprava zařízení ve školní jídelně 

 služby BOZP 

 

Nový DDHM: 

 

 2x PC a 1x notebook pro vedení školy 

 sprcha k umyvadlu ve školní jídelně 

 učitelský stůl s kontejnerem do sborovny 

 tiskárna EPSON  

 dataprojektor EPSON – Komenského ulice 

 PC sestava pro ekonomický úsek 

 2x PC sestava do učeben 

 2x žebřík 

 dataprojektor EPSON do učebny 

 3 učitelské katedry a drobný nábytek do učeben 

 koberec do 1. A 

 

Během školního roku probíhaly revize a prohlídky dle plánu revizí a kontrol školy.  

Celý školní rok byly průběžně dle potřeby řešeny drobné opravy a údržba školy.  

 

 

B/ Oblast pedagogická 
 

Výuka je zabezpečována kvalifikovanými pracovníky, převážně aprobovaně. Největší 

problém vzniká u učitelů jazyků. 

V letošním školním roce se podle RVP ZV vyučuje ve všech ročnících. Trvá nabídka 

kroužků, která se uskutečňuje pod hlavičkou DDM na naší škole a s našimi pedagogy. Vysoké 

procento učitelů je zapojeno do akcí DVPP. 
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Kontrolní činnost probíhala formou hospitací. 

Dobrou úroveň mělo přijímací řízení - viz. bod e) této zprávy.   

Mimořádnou pozornost trvale věnujeme zapojení žáků do soutěží a olympiád 

spojených s vyučovacími předměty.  

 

B1/ Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je stabilizován. Za velmi dobrou lze označit aprobační i věkovou 

strukturu sboru. Tříd bylo v tomto školním roce 18 a 4 oddělení školní družiny.  

Ve školním roce 2019/2020 došlo k těmto personálním změnám: I. stupeň - Mgr. 

Martina Krystková a Mgr. Jenovéfa Semecká nahradily Ivetu Coufalovou a Kláru Kolešovou.  

II. stupeň – Mgr. Hana Hůlková nastoupila jako ředitelka ZŠ Rybník. Do nového školního 

roku nastoupily - Mgr. Jana Říhová a Mgr. Jitka Novotná. Na výuku anglického jazyka byla 

přijata Bc. Zuzana Nejedlá a od 1. 1. 2020 také Bc. Dominika Šimková. 

 

B2/ Spolupráce se školami v regionu 

Školy ve městě spolu dobře spolupracují především v oblasti soutěží, olympiád, 

v oblasti sportu a kultury, ale i při řešení pedagogických problémů. Dobrá je i spolupráce 

s okolními neúplnými ZŠ. Spolupráci koordinuje i odbor školství při MěÚ a školská rada. 

 

B3/Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2019 – 2020 k datu 30. 6. 

2020: 

a) s mimořádným nadáním – 0 žáků 

b) s nárokem na výuku podle IVP – 17 žáků 

c) bez nároku na IVP – 30 žáků 

Přízemí budovy Komenského ulice je bezbariérové, při přechodu na II. stupeň ZŠ 

přechází žák na budovu v Nádražní ulici. I tato budova se po rekonstrukci stala 

bezbariérovou, je vybavena výtahem.  

Od ledna 2014 byly v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice poskytovány 

služby školního psychologa. Ve školním roce 2019/2020  zajišťuje tuto pozici díky projektu 

Šablony II pro Nádražku – PhDr Jiřina Nováková. Zároveň pod tímto projektem působí školní 

asistent – Gabriel Oláh. 

 

 

C/ Ostatní aktivity školy  
 

C1/Spolupráce s rodiči 

Podle předem připraveného plánu probíhají třídní schůzky a informační odpoledne. 

Problémy tříd jsou řešeny na mimořádných schůzkách, problémy žáků se projednávají na 

schůzkách ředitele školy, výchovného poradce a za přítomnosti rodičů.  

Pokračuje dobrá spolupráce se  školskou radou. Naše škola má ve školské radě 2 

učitele a 2 členy z řad rodičů. Zbylí 2 členové zastupují ve školské radě zřizovatele. 

Informace jsou pravidelně vzájemně předávány. 

 

 

C2/Spolupráce s MěÚ / KÚ OŠMT 

Spolupráce s MěÚ je i v letošním roce velmi dobrá.  

Nadále dobrá je metodická pomoc MěÚ školám nejen v oblasti hospodaření, ale i v ostatních 

oblastech (právní, sociální, atd.). Pod záštitou MěÚ je organizováno mnoho akcí pro 

veřejnost, výstav, družebních a sportovních akcí.  
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OŠMT KÚ řídí školu po stránce finanční a částečně metodické. 

 

C3/Spolupráce s dalšími organizacemi 

Škola podporuje formou pronajímání prostor činnost mimoškolních organizací, které 

pracují s našimi žáky – TJ Sokol, sportovní oddíly. Žáci naší školy se zapojují do těchto 

aktivit.  

 

C4/ Zapojení do individuálních projektů 

 V tomto školním roce byla škola zapojena do projektu: V rámci výzvy 02_18_063 - 

Šablony II pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP jsou Šablony II pro Nádražku, 

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012755. Projekt je zaměřen na kombinaci 

následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity 

rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Projekt bude ukončen k 31. 8. 2021. 

V rámci 15. výzvy MAS ORLICKO – IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích 

III byl v lednu 2019 podán projekt s názvem Modernizace učebny dílen v Základní škole 

Česká Třebová, Nádražní ulice. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a 

dostupné infrastruktury základní školy zajistit rovný přístup ke vzdělání a k získání klíčových 

schopností pro celoživotní učení a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. 

Projekt bude ukončen k 30. 9. 2019. 

Název projektu: Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém 

kraji, výzvy 30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Náplní 

projektu je zajištění obědů zdarma pro žáky ze sociálně slabých rodin. 
 

 

D/ Záměry a perspektivy rozvoje školy – koncepce školy 
 

Při zápisu žáků do prvních tříd se podařilo zapsat 55 žáků a otevřít dvě třídy pro školní 

rok 2020/21. Žáků však nastoupilo 51.  

Zájem o pronájem SH mírně převyšuje možnosti nabídky. 

Nadále se snažit rozvíjet spolupráci se sponzory školy.  

Pro nejbližší období stojí před vedením školy tyto další úkoly: 

a/ kompletní oprava ploché střechy šaten na 2. stupni základní školy 

b/ výměna osvětlení sportovní haly – stávající je poruchové a neekonomické 

c/ pokračovat v etapách na modernizaci toalet na 1. stupni základní školy 

d/ otevřít s vedením města otázku možnosti klimatizace učeben, využít projektů MAS  

k modernizaci učebny fyziky/chemie 

e/ oprava podlahy ve sportovní hale 

f/ v  učebnách pokračovat v obnově stávající výpočetní techniky 

g/ dokoupit nové výukové programy za zastaralé 

h/ aktualizovat softwarové vybavení školní sítě 

ch/ trvalou pozornost věnovat nabídce zájmových útvarů, podporovat mimoškolní činnost    

    v budově školy 

i/ pořídit 2 sady výškově stavitelných lavic do tříd výměnou za zastaralé 

j/ v rámci možností modernizovat nábytek ve třídách 

k/ opravit podezdívku v budově na ulici Komenského 
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E/ Závěr 
 

V roce 2019/2020 se podařilo udržet trend zájmu dětí a jejich rodičů o naši školu (viz. 

tabulka - příloha č. 1). Do I. ročníku nastoupilo 51 žáků. Nepříjemnou událostí v tomto 

školním roce bylo přerušení školní docházky a vyhlášení karantény od 11. 3. 2020 z důvodu 

možnosti onemocnění COVID – 19. 

Chtěli bychom pokračovat ve vylepšování interiéru i exteriéru budov základní školy, 

aby žáci i zaměstnanci měli lepší podmínky pro svou práci. Nadále trvá zájem o průběžnou 

modernizaci výpočetní techniky.  

Ve výchovné oblasti je třeba zlepšovat spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ  

a PPP Ústí n. Orlicí. Jedná se především o řešení sociálně - patologických jevů  

a neomluvených absencí. Dále se zaměříme na práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

 

Přílohy: 

1) Tabulka údajů o třídách a žácích, prospěchu, chování, neomluvených hodinách 

a zaměstnancích školy 

2) Zpráva o činnosti výchovné komise 

3) Finanční zpráva 

4) Přehled mimoškolních akcí 

5) Přehled DVPP 2019/20 

 

 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne: 16. 9. 2020 

Projednáno ve školské radě dne: 6. 10. 2020 

 

 

 

 

 

V České Třebové 15. 9. 2020 

      

 

 

                Mgr. Radim Kolář  

Ředitel školy 


