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Výroční zpráva školy za rok 2020/2021 
 

 

Č.j.: 525/ 2021/ 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 Kolářová – člen ŠR za ped. pracovníky, místopředseda 

   Ing. Alica Hudečeková – člen ŠR za zřizovatele 

   Adéla Lišková – člen ŠR za zřizovatele  

Ve školním roce 2021/22 bude zvolena nová školská rada. 

 

b) Vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2020/21 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 2020/21 pracovalo k 1. 9. 2020 v Základní škole Česká Třebová, 

Nádražní ulice celkem 62 zaměstnanců. Z toho 47 pedagogických a 15 provozních. Od 1. 1. 

2021 přibyli 2 pedagogičtí zaměstnanci – Mgr. Cieslarová Zuzana a Pastušťáková Soňa 

(asistent pedagoga). 

 

I. stupeň (12) – Mgr. Kolářová Eva  

  Mgr. Dušková Božena  

  Mgr. Hrušková Darina  

    Mgr. Kovářová Ilona 

  Mgr. Picková (dříve Krystková) Martina 

    Mgr. Mašková Eva 

    Mgr. Přívratská Marta 

    Mgr. Rybková Monika 
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    Mgr. Semecká Jenovéfa 

    Mgr. Svobodová Iva 

    Mgr. Šplíchal Jaromír          

    Mgr. Benešová Hana 

Na I. stupni vyučovalo ve školním roce 2020/21 - 12 kvalifikovaných učitelek a učitelů.  

 

II. stupeň (19) - 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 

     Mgr. Mikšová Aneta 

     Mgr. Rychnovská Petra 

   Mgr. Pospíšilová Ilona 

   Mgr. Říhová Jana 

     Mgr. Stará Radmila 

     Mgr. Šikulová Renáta 

     Bc. Šimková Dominika 

     Mgr. Vernerová Radka 

 

Na II. stupni vyučovalo na začátku školního roku 2020/21 – 18 kvalifikovaných učitelů a 1 

nekvalifikovaný (dodělává studium). Proti minulému školnímu roku nahradily Mgr. Jitku 

Novotnou a Bc. Zuzanu Nejedlou – Mgr. Aneta Mikšová a Mgr. Petra Rychnovská. 

 

Ve školní družině vyučovaly ve školním roce 2020/21 – 4 vychovatelky: 

    Hyková Jana – vedoucí školní družiny 

    Zgurosová Aneta, DiS (za Bc. Klejchovou Kateřinu – MD) 

    Kubištová Jolana  

    Marková Marie 

                           

Ve školním roce 2020/21 působilo na naší škole 12 pedagogických asistentů: 

     Bílková Martina 

     Dvořáková Daniela 

     Fajtová Natálie 

     Kabrhelová Martina 

   Šmídová (dříve Plodrová) Markéta 

   Pastušťáková Soňa 

   Pospíšil Jan, DiS  

   Rybková Andrea 

   Bc. Řeháková Jitka 

   Soukupová Zuzana 

   Stará Jana 

   Šejnohová Petra 
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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 

 

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

K zápisu pro školní rok 2021/22 se dostavilo celkem 56 žáků. 

Z toho bylo 14 po odkladu ze školního roku 2020/21. O odklad školní docházky pro školní 

rok 2021/22 požádalo celkem 16 žáků. Z uvedeného vyplývá, že k 1. 9. 2021 mělo nastoupit 

do I. ročníku 40 žáků.  

Nastoupilo jich však 35. 4 žáci přestoupili na jinou školu, 1 žákovi nedopadla střídavá 

péče a nastoupil základní vzdělávání v místě bydliště matky a 1 opakuje první ročník. 

  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Ve školním roce 2020/21 vycházelo z 9. ročníku 38 žáků. 

Na studijní obory (včetně gymnázií) bylo přijato 25 žáků – tj. 66 % (8 na gymnázium 

– tj. 21%).  

Na učební obory bylo přijato 13 žáků – tj. 34 %.  

Z nižších tříd vycházelo 5 žáků, 2 byli přijati na učební obory a 3 odešli bez podané 

přihlášky.  

Z 5. tříd se na gymnázium hlásilo 13 žáků a bylo přijato 6 (tj. 46 %). 

  

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 2020/2021 byla bohužel realizace mnoha 

programů ovlivněna průběhem šíření nákazy nemoci Covid -19, kdy nebylo možné některé 

plánované aktivity uskutečnit. 

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

pro žáky naší školy, nebo programy formou on-line účasti: 2. ročníky (září 2020) - pasování 

na čtenáře, 4. ročníky (březen 2021) - Základy finanční gramotnosti – on-line (spolupráce 

s Českou spořitelnou), 4. ročníky (červen 2021) - výprava do pravěké osady Křivolík, školní 

družina (všechna oddělení) - dopravní soutěž (červen 2021).   

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

světy) – interaktivní programy pro: Kamarádem být, kamarády mít 1. A, B; Šikana, škádlení  

a já 2. A, B; Jsme tým 3. A, B; Moje tělo, můj dům 1. A; Plavba po on-line moři 4. A, B. 

Další proběhly formou on-line: Skrytá nebezpečí internetu 6. A, B a 7. A, B; Kult krásného 

těla 7. A, B; Holokaust 9. A, B.  

Několik projevů nevhodného chování mezi spolužáky bylo zaznamenáno, průběžně 

prověřováno a díky šetření metodika prevence a příslušných třídních učitelů i vyřešeno. 

Naštěstí nedocházelo k šikaně. Následným monitorováním situace a účinnými pohovory se 

žáky a jejich zákonnými zástupci došlo ke klidové stabilizaci situace. 
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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 pokračuje ve studiu pro výchovné poradce i ve školním roce 2020/2021. 

 

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 Přívratská 

Specializované studium pro prevenci 

sociálně patologických jevů 

Mgr. Robert Hrabal  

 

c/ Studium pro asistenty pedagoga 

 Během loňského školního roku ukončily studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

Soňa Pastušťáková a Natálie Fajtová. Tyto asistentky působí jako asistentky pedagoga na II. 

stupni naší školy. 

 

d/ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

V loňském školním roce jsme se zaměřili na výběr jednotlivých odborných seminářů a 

školení závisících na zájmech učitelů a také jsme zohlednili nutnost flexibilně reagovat na 

nabídku školení formou on-line kurzů z důvodů uzavření škol kvůli pandemii. Vybírali jsme z 

nabídek akreditovaných seminářů pořádaných vzdělávacími institucemi, které se specializují 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků (NPI, CCV, AMOS…) a snažili se vybírat 

semináře v souladu s metodickými doporučeními MŠMT vzhledem k náročné situaci spojené 

s distanční výukou. 

 Tematicky jsme se zaměřili na nové metody výuky využívající IC technologie, zejm. 

MS TEAMS. Dále na školení k rozvoji anglického jazyka a DVPP zaměřující se na motivaci 

žáků a formativní hodnocení žáků 

Dvě vyučující prvního stupně (Mgr. Darina Hrušková a Mgr. Monika Rybková) také 

absolvovaly dvoudenní školení na téma formativního hodnocení. Celý učitelský sbor se navíc 

zúčastnil  20. 8. 2021 školení  na naší škole týkající se tématu  komunikace s rodiči. Velká 

část školení probíhala formou on – line webinářů, část byla hrazena školou a část byla 

zdarma. 

 

Přehled jednotlivých seminářů a jejich účastníků je uveden v příloze č. 5 této zprávy. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

  

Od 14. 10. 2020 došlo k plošnému uzavření škol. Od 30. 11. mohlo probíhat 

vzdělávání na 2. stupni rotačně. Od 30. 11. nastoupily do školy tyto třídy: 1. stupeň + třídy  

7. A, 7. B, 8. A, 9. A a 9. B. V týdnu od 7. 12. - 1. stupeň + třídy 6. A, 6. B, 8. B, 9. A a 9. B. 

Další týden od 14. 12. – stejně jako od 30. 11. Poté byly školy uzavřeny a od 4. 1. 2021 

nastoupily pouze 1. a 2. ročníky.  

 Od 1. 3. 2021 došlo ke kompletní uzávěře základních škol. 

Od 12. 4. 2021 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole rotačně (polovina 

tříd ve škole) a od 3. 5. 2021 to samé pro 2. stupeň ZŠ. Od 17. 5. 2021 je již kompletní účast 

žáků 1. a 2. stupně ZŠ bez rotací.  

Vše dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve 

školách a školských zařízeních. 

Vzhledem k výše popisované situaci ve školách se nekonaly žádné vědomostní, ani 

sportovní akce, kterých by se naši žáci zúčastnili. 

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity, probíhající ve školách, 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 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. Na chodbách jsou boxy na plasty, třídíme papír a kartony.  

Během roku byly v předmětech na 1. a 2. stupni připomínány významné světové dny, 

některé ještě ve škole, ostatní byly připomenuty při on – line výuce. Celá škola se zúčastnila 

akce Dravci. Tato akce je vždy velmi vydařená, žáci se vtipným způsobem dozvěděli mnoho 

zajímavostí o hnízdění, rozmnožování, o ohrožení dravců a programech na jejich záchranu. 

Většina naplánovaných akcí a exkurzí se nekonala z důvodu uzavření škol. 

 

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 2020/2021 proběhla na Základní škole Česká Třebová, Nádražní 

ulice inspekční činnost zaměřená na bezpečnost žáků při výuce tělesné výchovy na základě 

stížnosti. Tato byla shledána důvodnou. Záležitost byla řešena jak se zaměstnancem, tak se 

zástupci zřizovatele. 

 

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 2020 s  hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši  

+ 176 006,15 Kč. Tato částka byla převedena se souhlasem zřizovatele v březnu roku 2021 do 

rezervního fondu a 500,- Kč do fondu odměn. 
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Charakteristika školního roku 2020 /2021: 

 

 

A/ Oblast technická 

 
Běžné náklady se čerpaly dle stanoveného rozpočtu. 

 

Na provozních nákladech, údržbě a opravách byly největšími položkami: 

 

 malování  

 drobné truhlářské práce 

 drobné opravy dle potřeb ve škole a školní jídelně 

 revize dle plánu 
 servis a oprava výtahu KONE  

 oprava zařízení ve školní jídelně 

 služby BOZP 

 

Nový DDHM: 

 

 notebook pro zástupce ředitele 

 3 tiskárny  

 4 dataprojektory EPSON  

 vysavač koberců VAX 

 telefon SAMSUNG A 51 pro ředitele 

 4  web - kamery pro on-line výuku 

 22 notebooků z dotace technická podpora školám 

 Respirátory a návleky – Covid 

 4 sestavy PC včetně licencí 

 Zálohovací zařízení Synology DS 1621 

 

Nový HIM: 

 

 plynová pánev pro školní jídelnu 

 dokoupení rolet – budova ulice Komenského 

 server pro zálohování dat 

 

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.  

Kontrolní činnost probíhala formou hospitací. 
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Dobrou úroveň mělo přijímací řízení - viz. bod e) této zprávy.   

 

B1/ Charakteristika pedagogického sboru 

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

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

Ve školním roce 2020/2021 došlo k těmto personálním změnám: I. stupeň - Od 1. 1. 

2021 byla přijata – Mgr. Cieslarová Zuzana. Ke konci školního roku nastoupila Martina 

Picková na mateřskou dovolenou. 

II. stupeň – Mgr. Jitku Novotnou a Bc. Zuzanu Nejedlou nahradily Mgr. Aneta Mikšová 

(český jazyk, dějepis) a Mgr. Petra Rychnovská (tělesná výchova, anglický jazyk). Na závěr 

školního roku nastoupila Mgr. Hana Havelková na mateřskou dovolenou. Byla přijata také 

nová asistentka pedagoga - Soňa Pastušťáková. 

 

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 2020 – 2021 k datu 30. 6. 

2021: 

a) s mimořádným nadáním – 0 žáků 

b) s nárokem na výuku podle IVP – 18 žáků 

c) bez nároku na IVP – 24 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 jsou v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice poskytovány 

služby školního psychologa. Ve školním roce 2020/2021  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. Na konci školního roku byla zvolena nová 

školská rada – on – line hlasováním. 

 

 

 

 

C2/Spolupráce s MěÚ / KÚ OŠMT 

Spolupráce s MěÚ je i v letošním roce velmi dobrá.  
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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.  

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. 

Dne 17. 3. 2020 byla předložena v rámci 5. výzvy MAS žádost o dotaci z Programu 

rozvoje venkova přes Portál Farmáře, projektu s názvem Rekonstrukce školní knihovny ZŠ 

Nádražní, Česká Třebová. Hlavním cílem projektu bylo vybudování moderního prostoru pro 

půjčování knih. Knihovna může zároveň sloužit i jako studovna. Projekt byl ukončen k 31. 8. 

2021. 

Další projekt: Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji, 

výzvy 30_20_010 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 40 žáků a otevřít dvě třídy pro školní 

rok 2021/22. Žáků však nastoupilo 35.  

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 dívčích toalet na 1. stupni základní školy 

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

k modernizaci učebny fyziky/chemie; poradenského pracoviště 

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 2020/2021 mírně poklesl zájem dětí a jejich rodičů o naši školu (viz. tabulka - 

příloha č. 1). Do I. ročníku nastoupilo 35 žáků. Nepříjemnou událostí v tomto školním roce 

bylo přerušení školní docházky a on – line výuka 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. Novým problémem se jeví vzrůstající počet žáků z vyloučené lokality a s tím 

spojený možný úbytek žáků naší školy. 

 

 

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 2020/21 

 

 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne: 13. 10. 2021 

Projednáno ve školské radě dne: 6. 10. 2021 

 

 

 

 

 

V České Třebové 29. 9. 2021 

      

 

 

                Mgr. Radim Kolář  

Ředitel školy 


