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Výroční zpráva školy za rok 2021/2022 
 

 

Č.j.: 862/ 2022/ 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: Jana Brdíčková – člen ŠR za zákonné zástupce žáků 

   Veronika Schovancová – člen ŠR za zákonné zástupce žáků 

Mgr. Monika Rybková – člen ŠR za pedagogické pracovníky,        

místopředseda 

Mgr. Jitka Koubová – člen ŠR za ped. pracovníky, předseda 

   Ing. Alica Hudečeková – člen ŠR za zřizovatele 

   Adéla Lišková – člen ŠR za zřizovatele  

Ve školním roce 2021/22 byla zvolena nová školská rada – online v aplikaci Bakalář od 23. 

do 29. 6. 2021. 

 

b) Vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2021/22 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 2021/22 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. Benešová Hana 

  Mgr. Dušková Božena  

  Mgr. Hrušková Darina  

    Mgr. Kolářová Eva 

  Mgr. Kovářová Ilona 

    Mgr. Mašková Eva 
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    Mgr. Přívratská Marta 

    Mgr. Rybková Monika 

    Mgr. Semecká Jenovéfa 

    Mgr. Svobodová Iva 

    Mgr. Šplíchal Jaromír          

     

Na I. stupni vyučovalo ve školním roce 2021/22 - 11 kvalifikovaných učitelek a učitelů.  

Mgr. Martina Picková nastoupila na mateřskou dovolenou. 

 

II. stupeň (19) - Mgr. Báchor Miroslav 

     Mgr. Cieslarová Zuzana  

   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. Pospíšilová Ilona 

   Mgr. Rychnovská Petra 

   Mgr. Říhová Jana 

     Mgr. Stará Radmila 

     Mgr. Šikulová Renáta 

     Bc. Šimková Dominika (23. 6. 2022 – získala titul Mgr.) 

     Mgr. Vernerová Radka 

 

Na II. stupni vyučovalo na začátku školního roku 2021/22 – 18 kvalifikovaných učitelů a 1 

nekvalifikovaný (dodělává studium). Mgr. Hana Havelková nastoupila na mateřskou 

dovolenou. 

 

Ve školní družině vyučovaly ve školním roce 2021/22 – 4 vychovatelky: 

    Hyková Jana – vedoucí školní družiny 

    Kubištová Jolana 

    Marková Marie 

    Zgurosová Aneta, DiS. 

                           

Ve školním roce 2021/22 působilo na naší škole 11 pedagogických asistentů: 

     Bílková Martina 

     Dvořáková Daniela 

     Fajtová Natálie 

     Pastušťáková Soňa 

   Pospíšil Jan, DiS 

   Rybková Andrea 

   Bc. Řeháková Jitka 

   Soukupová Zuzana 

   Stará Jana  

   Mgr. Šejnohová Petra 
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Varaďová Zdeňka 

      

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

a vzdělávání - Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III působil na naší škole: 

   Oláh Gabriel – školní asistent 

 

   PaedDr. Nováková Jiřina – školní psycholog (úvazek 0,5) – hrazen z cizích 

zdrojů - Město Česká Třebová. 

 

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

 

K zápisu pro školní rok 2022/23 se dostavilo celkem 56 žáků. 

Z toho bylo 17 po odkladu ze školního roku 2021/22. O odklad školní docházky pro školní 

rok 2022/23 požádalo celkem 16 žáků. Z uvedeného vyplývá, že k 1. 9. 2022 mělo nastoupit 

do I. ročníku 40 žáků.  

Nastoupilo jich však 38. Tři žáci se přestěhovali a jedna žákyně opakuje 1. ročník. 

Do přípravné třídy pro školní rok 2022/23 mělo nastoupit 15 žáků, jeden se odstěhoval 

a jeden odmítl nastoupit. Jednoho žáka jsme doplnili z odkladových, výsledkem je tedy 14 

žáků přípravné třídy. 

 

e)        Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

 Pro školní rok 2021/22  byly odsouhlaseny tyto změny v ŠVP Základní školy Česká 

Třebová, Nádražní ulice: 

Na 1. stupni základní školy bylo upraveno rozdělení učiva do ročníků a to v těchto 

předmětech – český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda. 

V předmětu český jazyk bylo upraveno učivo dle nové verze RVP ZV 2021. 

Na 2. stupni bylo rozděleno učivo v předmětech český jazyk a matematika do 

jednotlivých ročníků z bloků (6. - 7. a 8. - 9. ročník). V předmětu výtvarná výchova bylo 

učivo z bloku 6. - 9. ročník rozděleno do bloků 6. - 7. a 8. - 9. ročník. V předmětu pracovní 

činnosti bylo učivo zaměstnání a podnikání zařazeno do 9. ročníku (dříve v 8. i 9.).  

V předmětu občanská výchova bylo učivo právní řád, principy demokracie a protiprávní 

jednání přesunuto z 9. do 8. ročníku. 

Došlo k úpravě hodinové dotace druhého cizího jazyka z 2+2+2 na 3+3. 

 

f)        Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Ve školním roce 2021/22 vycházelo z 9. ročníku 42 žáků. 

Na studijní obory (včetně gymnázií) bylo přijato 32 žáků – tj. 76 % (7 na gymnázium 

– tj. 17%).  

Na učební obory bylo přijato 10 žáků – tj. 24 %.  

Z nižších tříd vycházelo 11 žáků, 7 bylo přijato na učební obory a 4 odešli bez podané 

přihlášky.  

Z 5. tříd se na gymnázium hlásilo 9 žáků a bylo přijato 6 (tj. 67 %). 

  

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Náš Preventivní plán školy (dále jen PPŠ a Plán proti šikaně) vychází ze základních 

školských dokumentů a je zaměřen hlavně na celoškolní přístup řešení prevence sociálně 
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patologických jevů. Ve školním roce 2021/2022 byla realizace jeho naplnění uskutečněna 

beze zbytku.  

Na naší škole tak došlo k uskutečnění všech plánovaných společných aktivit a akcí pro 

žáky naší školy. Z výčtu uvádím: adaptační výlet 6. ročníků, Revolutiontrain (protidrogová 

problematika) 8. a 9. ročníků, bruslení 1. a 2. stupně, Abeceda peněz (finanční gramotnost)  

4. ročníků, Den prevence s Poliklinikou Agel 8. ročníků, Besip (teorie a dopravní hřiště)  

5. ročníků. 

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

světy) – interaktivní programy pro:  

a) 1. stupeň: Jsme tým; Kamarádem být, kamaráda mít; Jsme parta; Aby učení nebylo mučení; 

Plavba po on-line moři; Moje tělo, můj chrám  

b) 2. stupeň: Skrytá nebezpečí Internetu; Rizika tabákových výrobků; Holokaust 

I letos proběhla spolupráce školského poradenského zařízení v rámci šetření několika 

projevů nevhodného chování mezi spolužáky. Veškeré projevy byly zaznamenány, průběžně 

prověřovány. Přičemž se zjistilo, že šlo jen o jednorázové incidenty bez známek šikany.  

 

h) 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. Petra 

Rychnovská, která zahájí studium pro výchovné poradce ve školním roce 2022/2023. 

 

b/ Studium k výkonu specializovaných činností 

V minulých letech získali tři vyučující kvalifikační předpoklady pro výkon 

specializovaných činností. V školním roce 2021/22 ukončil studium koordinátora ŠVP Mgr. 

Miroslav Báchor. 

 

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. Miroslav Báchor 

Specializované studium pro prevenci 

sociálně patologických jevů 

Mgr. Robert Hrabal  

 

c/ Studium pro asistenty pedagoga 

 Všichni asistenti pedagoga jsou kvalifikovaní.  

 

d/ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

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

a školení závisejících na zájmech učitelů. Vybírali jsme z nabídek akreditovaných seminářů 

pořádaných vzdělávacími institucemi, které se specializují na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (zejména NPI) a snažili se vybírat semináře v souladu s metodickými 

doporučeními MŠMT. Velkou měrou jsme využili možnosti realizace školení formou 

webinářů dle aktuálních témat.  
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Tematicky jsme se zaměřili na nové metody výuky využívající ICT technologie, 

zejména ve vztahu k revizi RVP ve škole. Dále na školení k rozvoji anglického jazyka  

a DVPP zaměřující se na motivaci žáků a formativní hodnocení žáků.  

Celý učitelský sbor se navíc zúčastnil  22. 12. 2021 školení  na naší škole týkající se 

tématu  první pomoci a v lednu potom školení „Využití MS Excel ve výuce“. V srpnu 2022 se 

naši 3 učitelé (Mgr. Přívratská, Mgr. Koubová, Mgr. Mašková) zúčastnili letní školy na téma 

finanční gramotnosti „Rozumíme penězům“.  
 

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

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

  

Sportovní úspěchy na okrskové, okresní úrovni jsme v uplynulém školním roce 

neměli. Počty žáků a složení tříd nám úplně neumožňuje účastnit se sportovních soutěží, 

pokud bychom chtěli být rovnocennými soupeři a nebýt jen „do počtu“. Po „covidovém“ 

období se rozběhla školní florbalová liga, kterou organizoval florbalový oddíl Orlicko-

třebovsko. Proběhly dva turnaje, kterých se zúčastnily třebovské základní školy a nižší 

gymnázium. Zde jsme získali jednou 3. místo v kategorii 6. – 7. ročníků a dvakrát 3. místo 

v kategorii 8. – 9. ročníků. Po dvouleté pauze proběhl již tradiční Týden sportu. Po období, 

kdy hodin tělesné výchovy mnoho nebylo, se žáci s nadšením pustili do přípravy na 

sportování a poměření sil s ostatními školami. Musíme pochválit především 1. stupeň, jejich 

výkony a úspěchy byly skvělé. V konkurenci žáci obstáli, vzorně reprezentovali školu a velmi 

příjemně nás překvapili. 2. stupeň si vedl podobně jako v minulých letech. Za letošní ročník 

můžeme žáky pochválit především za výkony v přehazované a ringu. 

Největšího úspěchu dosáhly dívky 8. - 9. ročníků, které v turnaji Dny florbalu v České 

Třebové, na němž se utkávají školní týmy celého orlickoústeckého okresu, skončily na 

výborném 3. místě. 

Škola se již neúčastní tolika soutěží jako v minulých letech, ale sportovní život na 

škole je přesto pestrý. 2. - 3. ročník absolvuje základní kurz plavání. Většina tříd 1. stupně 

chodí pravidelně na zimní stadion bruslit, každoročně organizujeme lyžařský výcvik 

v Čenkovicích. Dle možností rozvrhu chodí bruslit i žáci 2. stupně. Organizujeme sportovní 

den, během něhož se plní některé disciplíny olympijského diplomu, zbylé se testují 

v hodinách tělesné výchovy. Na konci roku probíhají pobyty v přírodě. 

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity, probíhající ve škole, zaměřené na oblast životního 

prostředí, udržitelného rozvoje, na tradice i vztah k městu a okolí. Environmentální 

vzdělávání je začleněno ve všech ročnících v rámci průřezových témat ŠVP. 

 Naše škola je zapojena 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. Na 2. stupni proběhla celoroční soutěž v úklidu, s bonusy za 

tematickou výzdobu tříd. V prosinci jsme vyhlásili finanční sbírku na pomoc ekocentru 

Pasíčka. Na celé škole proběhl projektový den „Vánoční dílny“. Jarmark byl vzhledem 

k epidemiologické situaci zrušen. Během roku byly v předmětech na 1. a 2. stupni 

připomínány některé významné světové dny, např. Světový den zvířat, Den stromů, Světový 

den výživy, Den Země.  V rámci projektu Hrdá škola proběhlo na škole několik akcí: Suit up 

den, Den šílených účesů, Teplákový den, Retro den a Den bláznivých ponožek. Žáci 8. a 9. 

ročníku pravidelně navštěvují představení v rámci divadelního předplatného v Pardubicích. 

EV byla uplatňována na 1. stupni průběžně v jednotlivých předmětech, v pracovních 

činnostech, výtvarné výchově především využitím přírodního, recyklovatelného či 

odpadového materiálu k tvorbě velmi zajímavých výrobků. Třídy aktivně navštěvovaly 
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programy nabízené městskou knihovnou, muzeem, ekocentrem Podorlicko. 5. třídy byly 

v Praze na vlastivědném výletu. V listopadu proběhl na celém 1. stupni výukový program 

Tonda obal na cestách, lampionový průvod, v lednu se konal karneval pro 1. – 3. třídu. 

V květnu proběhlo školní kolo v poznávání rostlin a živočichů. Nejlepší žáci postoupili do 

regionálního kola, které se konalo na ZŠ Habrmanova Česká Třebová. EV byla v činnostech 

školní družiny začleněna do vycházek, besed, návštěv výstav, celodružinových akcí, do dílen. 

Na 2. stupni po pauze způsobené epidemiologickou situací proběhly exkurze. Podle 

plánu se žáci daných ročníků účastnili těchto exkurzí: Praha – Národní památník odboje, 

Planetárium; Olomouc – Pevnost poznání, Vlastivědné muzeum; Brno – Vida park; Ostrava - 

Velký svět techniky. Litomyšl – zámek, město; osada Křivolík – Bacrie. V posledním týdnu 

proběhly pobyty v přírodě na naučných stezkách v okolí a rafting na řece Moravě. Během 

roku některé třídy navštívily výstavy městského muzea: 50 + 1 zákoutí České Třebové, 

výstava Maxe Švabinského. Účastnili se  programů městské knihovny, ekocentra Podorlicko 

nebo se seznámili s fungováním českotřebovské radnice a městské policie. 

 

Přehled o ostatních pedagogických, kulturních, sportovních a preventivních akcích nabízí 

příloha č. 4 výroční zprávy.  

 

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

 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na Základní škole Česká Třebová, Nádražní 

ulice žádná inspekční činnost.  

 

k) 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 2021 s  hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši  

+ 22 289,78 Kč.  . Tato částka byla převedena se souhlasem zřizovatele v březnu roku 2022 

do rezervního fondu a 500,- Kč do fondu odměn. 

 V červnu 2022 byla provedena útvarem vnitřního auditu kontrola hospodaření školy 

s výsledkem - bez závad. 

 

 

Charakteristika školního roku 2021 /2022: 

 

 

A/ Oblast technická 

 
Běžné náklady se čerpaly dle stanoveného rozpočtu. 

 

Na provozních nákladech, údržbě a opravách byly největšími položkami: 

 

 malování ve školní jídelně  

 drobné truhlářské práce 

 drobné opravy dle potřeb ve škole a školní jídelně 

 přípravné práce ve školní knihovně 
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 revize dle plánu 
 servis a oprava výtahu KONE  

 oprava zařízení ve školní jídelně 

 služby BOZP 

 rozšíření WI - FI připojení 

 oprava vodovodního zařízení ve školní jídelně 

 oprava židlí ve sborovně 

 

Nový DDHM: 

 
 skříňky do knihovny 

 laminátor A3 

 ozvučení Smart do učebny N – 01 

 3D tiskárna Prusa 

 2x kávovar De Longhi z FKSP 

 skartovačka do školní jídelny 

 notebook pro výchovného poradce 

 počítač do učebny č. 2  

 mikrosystém Philips do ředitelny 

 nerezové stoly k nové myčce 

 kryt doskočiště  

 multifunkční tiskárna HP Color pro 1. stupeň 

 4x web kamera pro on – line výuku 

 notebook pro ICT 

 projektor Epson a Optoma 

 

Nový HIM: 

 

 Myčka Fagor pro školní jídelnu 

 3x tabule s pylonovým pojezdem 

 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem byla z kmenové učebny zřízena nová odborná učebna 

výpočetní techniky pro 1. stupeň v budově školy na ulici Komenského. 

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. 

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 2021/2022 došlo k těmto personálním změnám:  
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I. stupeň - k 30. 6. 2022 ukončila pracovní poměr na naší škole Mgr. Hana Benešová a Mgr. 

Eva Kolářová. V přípravném týdnu na školní rok 2022/23 nastoupily Mgr. Dana Jüthnerová  

a Hana Fryaufová (učitelka pro přípravnou třídu). 

II. stupeň – zde nedošlo ke změnám. 

 

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 2021 – 2022 k datu 30. 6. 

2022: 

a) s mimořádným nadáním – 0 žáků 

b) s nárokem na výuku podle IVP – 17 žáků 

c) bez nároku na IVP – 26 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 2021/2022 zajišťuje tuto pozici PhDr. Jiřina 

Nováková (0,5 úvazku – hrazen z prostředků zřizovatele). Díky projektu Šablony III pro 

Nádražku  pokračuje na naší škole 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.  

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_20_080 - 

Šablony III pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP jsou Šablony III pro Nádražku, 
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registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019645. 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 30. 6. 2023. 

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

výzvy 30_21_011 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 zapsalo 40 žáků a otevřeli jsme dvě třídy pro školní 

rok 2022/23. Žáků však nastoupilo 38. Zároveň se podařilo zapsat 14 žáků do nově zřízené 

přípravné třídy. 

Pro nejbližší období stojí před vedením školy tyto další úkoly: 

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

b/ využít projektů MAS k modernizaci učebny fyziky/chemie; poradenského pracoviště 

c/ oprava podlahy ve sportovní hale 

d/ dokončit modernizaci tabulí na 2. stupni (zastaralá „DUBNA“ za pojezdy s IA tabulí) 

e/ v  učebnách pokračovat v obnově stávající výpočetní techniky a softwarového vybavení 

f/ dokoupit licence na aktuální výukové programy 

g/ aktualizovat softwarové vybavení školní sítě 

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

    v budově školy 

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

i/ v rámci možností modernizovat nábytek ve třídách 

j/ vyměnit sítě okolo hřiště na ulici Komenského 

k/ opravit podezdívku budovy 1. stupně 

l/ renovace kanceláře vedení školy 

m/ klimatizace učeben 

 

  

E/ Závěr 
 

Rokem 2021/2022 pokračuje stabilizace zájmu dětí a jejich rodičů o naši školu (viz. 

tabulka - příloha č. 1). Do I. ročníku nastoupilo 38 žáků (rok předtím 35).  

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. Pracujeme na zlepšení prezentace školy (webové stránky, 

3D prohlídka školy, facebook, školní oblečení..). 

Ve výchovné oblasti je třeba zintenzivnit 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 z jiných lokalit našeho města.. 
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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 2021/22 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne: 7. 10. 2022 

Projednáno ve školské radě dne: 12. 10. 2022 

 

 

 

 

 

V České Třebové 30. 9. 2022 

      

 

 

                Mgr. Radim Kolář  

Ředitel školy 
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