VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018
1. Základní údaje
Název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Adresa: Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí
Charakteristika školy: úplná škola s I. a II. stupněm a školní družinou, výuka probíhala
ve všech ročnících dle ŠVP ZV „Škola pro život“
Zřizovatel: Město Ústí nad Orlicí
Vedení školy:

Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy
RNDr. Ludmila Johnová, statutární zástupce
Mgr. Eva Vyčítalová, zástupkyně pro I. stupeň
Dana Marková, vedoucí školní družiny
Mgr. Martina Vinzensová, výchovná poradkyně pro I. st.
Mgr. Alena Dostálová, výchovná poradkyně pro II. st.
Mgr. Iva Dvořáková, metodik prevence

Kontakty: telefony: Komenského 11- 465521199, 731073010
Na Štěpnici 300, I. st. - 736503574
Na Štěpnici 222, ŠD - 736503576
e-mail: zskome.uo@uokome.cz
www.uokome.cz
Školská rada:
složení Školské rady do 31. 12. 2017:
- zástupci rodičů: Bc. Radek Mačát, MBA; Mgr. Ondřej Filip - předseda ŠR
- zástupci učitelů: Mgr. Lucie Vavřínová, Mgr. Ludmila Chaloupková
- zástupci zřizovatele: Ing. Michal Kokula, Jiří Preclík
složení Školské rady od 1. 1. 2018
- zástupci rodičů: Mgr. Ondřej Čopian, Mgr. Štěpán Kraj - předseda ŠR
- zástupci učitelů: Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Ludmila Chaloupková
- zástupci zřizovatele: Ing. Michal Kokula, Jiří Preclík
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K 30. 9. 2017 měla škola 469 žáků (228 dívek, 241 chlapců) v 19 třídách. Ve ŠD bylo
zapsáno 129 dětí v 5 odděleních.
Stručný popis školy:
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 je rozdělena do dvou částí. První se nachází
v ulici Na Štěpnici a je zde I. stupeň a školní družina. Druhá funguje v ulici Komenského
a sídlí zde II. stupeň a ředitelství školy. Obě části jsou vzdálené 500 metrů. Celkový počet
žáků se pohybuje kolem pěti set. Všechny ročníky se učí podle jednotného vzdělávacího
plánu, který jsme nazvali Škola pro život. Jsme toho názoru, že každá vědomost či dovednost
nabytá ve škole by měla mít okamžité použití v reálném životě. Žádné speciální zaměření
naše škola nemá. Snažíme se čerpat ze široké nabídky nových vzdělávacích forem
a moderních výukových metod. Učební proces na škole je směsí tradiční výuky a nových
forem vzdělávání. Teorie je vhodně doplňována řadou exkurzí a pobytových akcí (lyžařský
kurz, škola v přírodě, adaptační kurz, sportovní kurz, atletický den…). Velký důraz je kladen
na pohyb žáků a na přidružené aktivity. Na I. stupni mají žáci v každém ročníku kurz plavání.
Během školní docházky si žáci mohou vybrat z velkého množství volitelných předmětů. Mezi
cizí jazyky, které se učí na naší škole, patří anglický, německý a ruský. Škola je ve městě
známa pořádáním kulturních a sportovních akcí. Mezi nejznámější patří školní Akademie,
vánoční jarmark, vystoupení pěveckých sborů a Jarní běh. Žáci se účastní celé řady
vědomostních, kulturních a sportovních soutěží. Během roku jsou součástí výuky tematicky
zaměřené projekty. Při škole fungují také dva pěvecké sbory – Písnička a Zlatý klíček.
Zájmovou činnost žáků škola organizuje ve spolupráci s místním Domem dětí a mládeže.
Naše škola pořádá výměnné pobyty se ZŠ v Ostravě a ZŠ v Popradě.
2. Obory vzdělávání
Škola vzdělává a vychovává děti od 6 do 15 let. I. stupeň tvoří 1. – 5. postupný ročník,
II. stupeň 6. – 9. postupný ročník. Při škole pracuje školní družina.
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3. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2017 / 2018:
Mgr. Daniela Benáková, PaedDr. Yveta Bendová, Mgr. Alena Dostálová, Mgr. Martina
Drymlová, Mgr. Jitka Eliášová, Mgr. Hana Entová, Mgr. Michaela Kuklová, RNDr. Ivana
Chaloupková, Mgr. Ludmila Chaloupková, Mgr. Dana Johanidesová, RNDr. Ludmila Johnová,
Mgr. Jiří Pavlík, Mgr. Miroslava Pospíšilová, Mgr. Bc. Radek Škarka, Mgr. Kateřina Kulhavá,
Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Michala Vinzensová, Mgr. Martina Vinzensová, Mgr. Petr Drvota,
Mgr. Blažena Jasanská, Mgr. Petra Šmídová, Mgr. Eva Vyčítalová, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jana
Ďopanová, Mgr. Dana Špindlerová, Mgr. Lucie Vavřínová, Mgr. Hana Šedajová, Mgr. Lucie
Zastoupilová
Speciální pedagog:
Mgr. Petra Mikulová

Vychovatelky:
Dana Marková (vedoucí školní družiny), Alena Veverková, Miroslava Šmajzrová, Zuzana
Ondráčková Malinská, Petra Vanšurová

Asistenti pedagoga:
Petra Vanšurová, Radka Hrušková, Mgr. Lucie Zastoupilová, Mgr. Anna Hanušová, Markéta
Pelinková
Správní pracovníci školy:
Hospodářka: Miroslava Horáková
Školníci: Pavel Šťovíček, Jiří Smola
Uklízečky a uklízeči: Ludmila Kaplanová, Miriam Sochorová, Šárka Šaňáková, Andrea
Šťovíčková, Luboš Vajčner, Tereza Vajčnerová, Ludmila Hrdinová
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 47, 8 let.
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4. Zápis k povinné školní docházce
Termín zápisu: 24. 4. – 25. 4. 2018
Zapsáno celkem: 53
Žádosti o odklad: 3
Přestup z jiné školy: 1
Nástup do I. ročníku (k 1. 9. 2018): 51
5. Výsledky vzdělávání a výchovy
Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2017 / 2018:
sníž. známka celkový
ročník

vyznamenání prospěl

neprospěl

z chování

průměr

1

45

2

50

4

1,098

3

44

9

1,236

4

30

19

1,447

5

43

13

1

1,302

6

18

38

2

1,797

7

20

28

2

1,914

8

23

40

5

1,988

9

7

31

0

1,820

1,025

Výsledky přijímacího řízení na střední školy:
Přehled žáků 9. ročníků z hlediska volby povolání v roce 2018.
Třída Počet žáků Uměl. obor Gymnázia Ostatní SOŠ SOU
9.A

21

2

6

11

2

9.B

17

1

8

0

8

Pět žáků vyšlo z nižšího ročníku. Všichni si podali přihlášku a odešli na SOU.
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Testování žáků naší školy:
 V termínu 13. 11. – 24. 11. 2017 se naše škola účastnila výběrového zjišťování
výsledků žáků ČŠI. Testováni byli žáci 9. ročníku z matematiky. Výsledky se škola
řadí nad celorepublikový průměr. Podrobnější náhled na testování školy je
v samostatné příloze této zprávy.
 V měsíci květnu se zájemci z 8. ročníků zúčastnili testování firmou SCIO ze studijních
dovedností, českého jazyka a matematiky. Koncem června jsme obdrželi výsledky
zpracované slovně a graficky jak pro jednotlivé žáky, tak pro školu.
6. Výchovné poradenství a prevence
Na I. a II. stupni pracují kvalifikované výchovné poradkyně. Na II. stupni je metodička
prevence, která je určena i pro I. stupeň.
Během školního roku řešily výchovné komise problémy ve spolupráci s rodiči a odbornými
pracovišti (PPP, SVP Mimóza, DDÚ, Policie ČR, MÚ - OSPOD).
Program pro volbu povolání je velmi obsáhlý a nabízí žákům dostatek informací pro závažná
životní rozhodnutí.
Práce s integrovanými žáky je náročná a vyžaduje dobrou spolupráci všech zainteresovaných
stran. Talentovaní žáci (hra na housle, sport) se vzdělávali podle individuálního vzdělávacího
plánu.
Metodik prevence má zpracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí jsou
průběžná preventivní opatření, a také připravuje školní akce zaměřené na primární prevenci.
Od 1. 9. 2017 začal na škole pracovat speciální pedagog na celý úvazek. Pracuje s dětmi se
SVP, vytváří diagnostickou činnost, je metodikem speciálního vzdělávání pro pedagogy,
zajišťuje komunikaci mezi školou a externími odborníky, zejména Pedagogickopsychologickou poradnou.
Průběžná preventivní opatření na škole 2017/2018:
 vzdělávání učitelů a vychovatelů na seminářích k této problematice
 účast na poradách metodiků prevence, výjezdových seminářích (listopad, duben
- Běleč)
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 práce s odbornou literaturou
 spolupráce s rodiči
 dohled na chodbách, v šatnách
 práce výchovné komise
 spolupráce s dětským kurátorem
 spolupráce s PPP, SVP Mimóza, DDÚ
 spolupráce s Policií ČR a Městskou policií
 spolupráce s dětskými psychology
 práce sportovních a zájmových kroužků
 práce třídního učitele
Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém problémového chování žáků. Spočívá
v odhalování nežádoucích projevů chování našich žákyň a žáků ve školním i mimoškolním
prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné
závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní
příchody a další drobná porušování školního řádu). Je založen na spolupráci školního
metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými
pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení
jejich

rizikového

chování

tak,

aby

nedocházelo

k

vyhrocení

konfliktních

situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě a celé škole.
Školní metodik prevence zpracovává podrobnou evidenci výskytu rizikového chování žákyň
a žáků ve škole. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle doporučených
metodických pokynů MŠMT a úzce spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcem.
Závažnější případy konzultuje s metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně
v Ústí nad Orlicí.
Ve školním roce byly řešeny tyto problémy vztahující se k rizikovému chování žáků: krádeže
drobnějších finančních částek a osobních věcí, narušení vztahů v třídním kolektivu, šikana
a záškoláctví. Žádný případ v minulém školním roce nebyl řešen Policií ČR ani oblastním
metodikem prevence, avšak postup a závažnost některých problémů jsme konzultovali.
V uplynulém školním roce byly pro žáky naší školy uskutečněny následující akce
s preventivní tematikou. Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou přílohou této zprávy
ve výkazu metodika prevence.
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září
 adaptační kurz
 Bílá pastelka
 ČČK – Světový den první pomoci (Kociánka)
 Integrační den - žáci si mohou vyzkoušet různé kompenzační pomůcky - jízdu na
invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, jízdu na motokole nebo přímo obleček,
který simuluje pocity a fyzická omezení seniorů a mnoho dalšího.
 preventivní program PPP ÚO – 5. roč.
říjen
 soustředění dětských pěveckých sborů Písnička a Zlatý klíček - alternativní využití
volného času ( žáci 1. až 9. tříd).

listopad
 preventivní program PPP ÚO – 5. roč.
listopad – leden
 preventivní program PPP
SORAD třídy 6.A, B
VRSTEVNICKÝ třídy 6.A, B
ŠIKANA třídy 6.A, B

prosinec
 Den jinak – netradičně strávený den zaměřený na zdravé životní návyky, prevenci
proti krizovému chování (návykové látky, kyberšikana, šikana, etiketa). Žáci mají
možnost vyzkoušet si různé činnosti a aktivity a naslouchat zajímavým vyprávěním.
 zimní koncert pěveckých sborů (Písnička a Zlatý klíček – Roškotovo

divadlo)

 Hrou proti AIDS - akreditovaný pořad pro žáky 9. tříd pořádaný SZŠ (spolupráce
s odborníky z ÚNZ, ČSAP a SZŠ)
 Moderní je nekouřit – ucelený program primární prevence - 7. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
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leden
 světová

náboženství

a

sekty

-

ucelený

program

primární

prevence

–

9. roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 Skrytá nebezpečí internetu 1 - ucelený program primární prevence – 6. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 Láska, Aids a vztahy - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 LVVZ – pro žáky 7. A + žáci 8. ročníku
 LVVZ – pro žáky 7. B + žáky 9.ročníku
únor
 Čas proměn, Na startu mužnosti – preventivní program pro žáky 6. tříd
 dopravní výchova – 4. roč.
březen
 preventivní program PPP ÚO – 3. roč.
 Skrytá

nebezpečí

internetu

2

-

ucelený

program

primární

prevence

–

7. roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 Láska, Aids a vztahy - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)

duben
 preventivní program PPP ÚO – 3. roč.
 přátelství a láska - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)

květen
 Zlatý klíček reciproční výměna DPS Ústí nad Orlicí – Ostrava,
 Preventivní program PPP ÚO – 2., 3.,4., 5. roč.
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 Skrytá

nebezpečí

internetu

2

-

ucelený

program

primární

prevence

–

7. roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 Přátelství a láska - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
 Holokaust a předsudky ucelený program primární prevence – 9. roč.(Lidé mezi světy –
projekt Etika mezi světy)
 Bolest jménem šikana - ucelený program primární prevence – 6. roč. (Lidé mezi světy
– projekt Etika mezi světy)
 Koncert Zlatý klíček – koncert v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí
červen
 Akademie – loučení s devátými ročníky
 Bolest jménem šikana - ucelený program primární prevence – 6. roč. (Lidé mezi světy
– projekt Etika mezi světy)
 žáci I. stupně se zúčastnili preventivního programu Líbí, nelíbí.
7. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Systém vzdělávání pedagogických pracovníků je nastaven v koncepci rozvoje školy. Ve
školním roce 2017/2018 se vzdělávání pedagogů zaměřovalo hlavně na nové formy výuky
a vedení hodiny. Všechny semináře či školení měli akreditaci MŠMT.
Z hlediska dlouhodobých cílů školy bylo realizováno vzdělávání v těchto oblastech:
a) vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti managementu - vedoucí pracovníci školy
se zúčastnili vzdělávání se zaměřením na personální práci a nové zákony ve školství,
dále se účastnili školení v rámci dotací MŠMT a EU.
b) vzdělávání v oblasti informatiky, elektronická třídnice a žákovská knížka
c) vzdělávání v oblasti cizích jazyků, především Aj - jazykové kurzy dle nabídky
školicích zařízení
d) vzdělávání v oblasti práce s integrovanými žáky - výchovné poradkyně se pravidelně
zúčastňovaly vybraných seminářů
e) vzdělávání v oblasti výchovné - protidrogové politiky, prevence šikanování - metodik
prevence se účastnil pravidelných seminářů
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8. Aktivity a prezentace školy
Vědomostní a sportovní soutěže, olympiády
Naše škola se účastní velkého počtu soutěží a olympiád. Žáci mají možnost porovnat své
vědomosti a dovednosti se žáky z jiných škol. Při soutěžích se žáci setkávají s konkurencí
v různých oborech. Škola se účastnila soutěží a olympiád, které byly pořádány MŠMT,
Pardubickým krajem, AŠSK, městem Ústí nad Orlicí, Červeným křížem, Domem dětí
a mládeže a dalšími organizacemi.
Tyto akce mají vždy školní kolo, kterého se účastní většina žáků. Nejúspěšnější řešitelé
postupují do okresního (regionálního), krajského, celostátního kola. V nich je konkurence
velká, hlavně ze strany víceletých gymnázií. Níže je uveden seznam soutěží, kterých se škola
účastnila, a přehled umístění našich žáků.
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jméno
Michal Krupa
Tomáš Mlčůch
Ondřej Krátký
Slávka Venclová
Evgeniya P. Kusenko
Sára Hegrová
Evgeniya P. Kusenko
Evgeniya P. Kusenko
David Vaňukov
Jan Snášel
Tomáš Snítil

Martina Klementová
Adam Jebousek
Alžběta Francová
Antonín Jirásek
Štěpán Jakubec
Filip Krčmárek
Ondřej Krátký
Evgeniya P. Kusenko
Petr Nguyen
Daniel Vaňukov
Veronika Málková
Filip Jaroš
Ondřej Krátký
Michal Krupa
Tomáš Mlčůch
Ondřej Krátký
Slávka Venclová
Evgeniya P. Kusenko
Sára Hegrová
Evgeniya P. Kusenko
Evgeniya P. Kusenko
David Vaňukov
Jan Snášel
Tomáš Snítil

Martina Klementová
Adam Jebousek
Alžběta Francová
Antonín Jirásek
David Roušar
Slávka Venclová
Martina Klementová

třída
8. C
8. B
9. A
8. A
9. B
9. B
9. B
9. B
6. A
6. A
6. A
7.A
7. B
7.A
8. C
8. B
8. C
9. A
9. B
9. A
7. B
6. A
7. A
9. A
8. C
8. B
9. A
8. A
9. B
9. B
9. B
9. B
6. A
6. A
6. A
7.A
7. B
7.A
8. C
8.C
8.A
7.A

pořadí
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
18. - 19.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2. - 3.
2. - 3.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
18. - 19.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

předmět soutěže
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Počítačová soutěž PC_ák
Soutěž v Konverzaci z AJ
Soutěž v Konverzaci z AJ
MO Z9
MO Z9
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
MK - Benjamín
MK - Benjamín
MK - Benjamín
MK - Kadet
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Počítačová soutěž PC_ák
Soutěž v Konverzaci z AJ
Soutěž v Konverzaci z AJ
MO Z9
MO Z9
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů

úroveň
školní kolo
školní kolo
školní kolo
oblastní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
oblastní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo

datum
11. 10. 2017
12. 10. 2017
13. 10. 2017
29. 11. 2017
20. 12. 2017
20. 12. 2017
9/2017 až 1/2018
24. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
10. 1. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
19. 3. 2018
5. 4. 2018
5. 4. 2018
5. 4. 2018
9/2017 až 3/2018
9/2017 až 3/2018
9/2017 až 3/2018
9/2017 až 3/2018
9/2017 až 3/2018
9/2017 až 3/2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018

místo
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Pardubice
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
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jméno
Ema Wagenknechtová
Lukáš Ent
David Tomáš
Ema Šoltysová
Nicola Jahnová
David Vaňukov
Michal Krupa
Michal Krupa
David Roušar

třída
7.A
7.A
8.A
8.A
9.B
6. B
8. C
8. C
8. C

pořadí
2.
3.
1.
2.
3.
11.
3.
2.
1.

předmět soutěže
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů
Poznávání rostlin a živočichů
Pythagoriáda
Pythagoriáda
MO 8
MO 8

úroveň
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo

datum
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
9. 4. 2018
29.5.2018
29.5.2018
25.6.2018
25.6.2018

Horáčková Jana

7.B

1.

Mladý Demosthenes

školní kolo

17.1.2018

Junková Šárka
Provazník Adam
Kletečka Martin
Batrla Ivo
Jurco Tomáš
Diblík Filip
Vacek Lukáš
Teplý Tomáš
Bouška Milan
Řekák Daniel

9.B
7. A
9. B
9. A
8. A
8. A
7. A
7. B
7. A
7. A

1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Mladý Demosthenes
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal
Minifotbal

školní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo

17.1.2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018
20. 4. 2018

místo
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Ústí nad
O.
Ústí nad
Orlicí
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy
Libchavy

Činnosti a aktivity podle jednotlivých oblastí:
Výuka anglického jazyka na I. stupni
Žáci se učili činnostní formou (obrázky, předměty, pohybem) základní slovní zásobu z oblastí
jejich života. Fráze a obraty procvičovali pomocí poslechu, interaktivních pomůcek,
manuálních činností. Výuky se děti účastnily aktivně. Učily se porozumět jednoduchým
pokynům a reagovat na ně, četly krátké texty a sestavovaly jednoduché rozhovory. Postupně
si uvědomovaly význam znalosti angličtiny pro život.
Sportovní akce na I. stupni
Žáci naší školy se tradičně účastní sportovních akcí v rámci ŠSK:
 Mc´Donald Cup, kategorie 2., 3.ročník a 4., 5.ročník
 vybíjená 4.,5.ročník
 akce Florbal Cup 5.ročník
 Jarní běh
 akce Ústí v pohybu: vybíjená, běžecké štafety, plavání, šplh, florbal
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 podzimní závody na Andrlův chlum spojené s ukázkou výcviku psů Policie ČR
 Den dětí – tradičně v Cakli, kde děti absolvují sportovní disciplíny
 Cesta za pohádkou, akce ve Wolkerově údolí pro žáky 1.ročníku spojené s besedou
Městské policie
 atletický čtyřboj na atletickém stadionu za spolupráce II. st.
Výuka čtení na I. stupni
 Při výuce čtení v 1. - 3. ročníku klademe důraz především na zřetelné hlasité čtení
s porozuměním, ve 4. a 5. ročníku využíváme ve větší míře tiché čtení, žáci jsou
vedeni k samostatné práci s textem.
 Hodiny čtení v každém ročníku doplňujeme také společnou četbou vybraných
dětských knih.
 Čtenářskou gramotnost dětí podporujeme možností nákupu kvalitních dětských knih
za zvýhodněné ceny prostřednictvím Klubu mladých čtenářů ALBATROS.
 Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. Žáci prvních ročníků se
účastní slavnostního Předávání Slabikářů, děti z druhých tříd pak Pasování na čtenáře.
I ostatní třídy si vybírají programy ze široké nabídky Městské knihovny.
 Jednotlivé třídy spolupracují i s Literárně dramatickým oddělením Základní umělecké
školy v Ústí nad Orlicí, kdy děti navštěvují představení, ve kterých účinkují jejich
spolužáci.
 V listopadu se žáci školy měli možnost setkat s paní spisovatelkou Danielou
Krolupperovou, která jim vyprávěla o své práci, přečetla ukázky ze svých knih
a zodpověděla spoustu otázek.
 Všechny třídy se také zúčastnily besedy s panem Cyrilem Podolským, který jim
vysvětlil, jak vzniká animovaný film. Seznámil děti s tím, jak se vytvářejí loutky,
filmové dekorace, rekvizity, filmové triky, jak se podle literární předlohy vytváří
scénář. Děti si měly možnost prohlédnout postavičky ze seriálu Krysáci
a z připravovaného seriálu Strašidelný herbář.
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Výtvarná výchova na I. stupni
 V rámci výtvarné výchovy vedeme žáky ke spontánnímu a bezprostřednímu projevu
s využitím dostupných materiálů a technik.
 Navštěvujeme pravidelně divadelní představení a podporujeme v žácích vlastní názor
na zhlédnuté dekorace, kulisy a kostýmy herců.
 Věnujeme pozornost ilustrátorům dětských knih, kteří dětem pomáhají vytvářet
reálnou představu o přečteném textu.
 Spolupracujeme s Městským muzeem a účastníme se programů s výtvarnou
tematikou.
 Účastníme se výtvarných soutěží. V dubnu získali mladí výtvarníci z výtvarného
kroužku Pastelka 1. místo v soutěži na téma Co dělám rád vyhlášené Městem Ústí nad
Orlicí.
Dopravní výchova na I. stupni
V 1.-3. ročníku (1.období) je dopravní výchova součástí předmětu prvouka, kde v rámci
tematického celku „Místo, kde žijeme“ se žáci seznamují s dopravními značkami, světelnou
signalizací, s pravidly silničního provozu, chováním chodců a důležitými telefonními čísly.
Ve 2. období je dopravní výchova rozdělena na část teoretickou, pod vedením instruktora
z dopravního hřiště Vysoké Mýto, a část praktickou, která probíhá na dopravním hřišti ve
Vysokém Mýtě. Po úspěšném absolvování této výuky žáci získávají průkaz cyklisty.
Hudební výchova na I. stupni
Výuka hudební výchovy probíhá na prvním stupni dle výstupů ŠVP.
V loňském školním roce jsme ještě zařadili výchovný koncert Pavla Nováka, hudební pásmo
žáků ZUŠ a výchovný koncert pěveckých sborů naší školy. Na I. stupni navštěvovalo 52 žáků
pěvecký soubor Písnička.
Prvouka, přírodověda, vlastivěda
V těchto předmětech klademe důraz na využití vlastních zkušeností žáků. Výuka se prolíná se
všemi ostatními předměty.
Ve školním roce 2017/2018 jsme absolvovali tyto akce:
 vzdělávací program Včely, Život včel
 Přírodovědný klokan
 Planetárium Hradec Králové
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 Advent na děkanství, Sv. Mikuláš, Velikonoce
 návštěva kostela, radnice
 návštěva programů v Městském muzeu
 výstava Svět ve 3D
 dopravní výchova – přednášky, návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě
 přírodovědné poznávací soutěže
 pobyty v přírodě – Oucmanice, Deštné v Orl. horách
 Tonda obal – ekologie
 Den Země
 Integrační den
 záchranné složky na Kociánce
 spolupráce s Policií při akci Sportujeme na Andrlově chlumu
 divadelní představení – Amundsen kontra Scott
 vlastivědné exkurze – Adršpach, Praha, Orlické hory
 ZOO Praha, Potštejn
Ekologie na II. stupni
 Žáci se účastnili výukových programů pořádaných Paletou Pardubice.
 Škola byla zapojená do Recyklohraní.
 Pro žáky byla připravena ve spolupráci s Tondou Obalem výuka o třídění odpadů.


Účast v projektu Zemědělství žije.

 Již 20 let se podílíme na výzkumu tykvovitých rostlin ve spolupráci s Genovou
bankou a UP Olomouc.
 Účastníme se projektu Živá zahrada.
 Zpracováváme a konzumujeme vypěstované ovoce a zeleninu - zdravá výživa.
 Ekobraní - soutěže.
 Třídění odpadu na škole - zapojeni jsou děti, učitelé i správní zaměstnanci.
 Spolupracujeme s Odborem životního prostředí Města Ústí nad Orlicí.
 Navštěvujeme komentované prohlídky Sběrného dvora Tepvos - třídění odpadu.
 Opakovaně se úspěšně účastníme na krajských kolech ekologické soutěže Zlatý list.
V posledních letech páté, třetí a druhé místo v kraji.

15

Humanitní předměty na II. stupni
 V loňském roce jsme se podíleli na několika zajímavých projektech.
 Žáci ze všech tříd II. stupně se zúčastnili soutěže v komunikačních dovednostech
s názvem Mladý Démosthenés. Nejprve předvedli své umění zaujmout posluchače
mluveným slovem na libovolné téma v rámci třídních kolektivů. Poté společně se
svými učiteli českého jazyka vybrali ze svého středu ty nejlepší, aby je reprezentovali
ve školním kole. Určit pak jednoho vítěze školního kola nebylo vůbec jednoduché.
 V hodinách literární výchovy jsme se opět rozhodli podpořit celorepublikový projekt
s názvem Čtení pomáhá. Žáci 6. – 9. ročníku si v rámci mimočítankové četby nejen
vybírali knihy podle toho, co je zajímá, ale svým čtením pomáhali a přispívali tam,
kde je to nejvíce potřeba.
 Další zajímavou akcí byla návštěva divadelního představení Bílá nemoc. Žáci 9.
ročníku se oblékli do svátečních šatů a vydali se do Východočeského divadla
v Pardubicích.
 V hodinách občanské výchovy si žáci po celý rok připomínali významná výročí, ale
snažili se proniknout také například do tajů finanční gramotnosti. Získané vědomosti
se pokusili zúročit také v soutěži.
Sportovní aktivity na II. stupni
Účastnili jsme se soutěží pořádaných AŠSK:
 stolní tenis – starší dívky a chlapci, mladší chlapci, okresní kolo
 halový fotbal – mladší chlapci, okrskové kolo
 florbal –starší chlapci, okrskové kolo
 plavání – dívky a chlapci, okresní kolo
 lyžování – dívky a chlapci, okresní kolo
 lední hokej – chlapci, místní turnaj
 minifotbal – okresní kolo
Pořádali jsme sportovní soutěže:
 Jarní běh – „O pohár Václava Čevony“, atletika
 minifotbal, okrskové kolo
 Atletický čtyřboj pro I. stupeň – 22. září 2017 a 18. května 2018
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Úspěchy ve sportovních soutěžích:
 Jarní běh – 1. místo
 minifotbal – 2. místo v okresním kole
 stolní tenis – 2. místo dívek o okresním kole
 atletický čtyřboj pro I. stupeň – vysoká účast dětí, výborná organizace žáků 9. ročníku,
účast v regionální zasilatelské soutěži
 lyžování – 3. místo v jednotlivcích - Lukáš Ent
Pořádali jsme sportovní kurzy:
 lyžařský výchovně vzdělávací zájezd – 7. A + žáci 8. ročníku, Kunčice u Starého
Města
22. – 26. ledna 2018
 lyžařský výchovně vzdělávací zájezd – 7. B + žáci 9. ročníku, Kunčice u Starého
Města
29. ledna – 2. února 2018
 sportovně turistický kurz – žáci 8. ročníku, Pastviny, výcvikové středisko UP
Olomouc
9. – 11. května 2018
Hodnocení sportovně turistických kurzů:
 Lyžařské kurzy proběhly za výborných sněhových podmínek ve skiareálu SKI
Kunčice. Skvělá spolupráce a atmosféra mezi žáky různých ročníků.
 Sportovně turistického kurzu se účastnilo 56 žáků! Na kolech jsme se přepravili tam
i zpět. Všichni zvládli jízdu na kánoi, orientaci v terénu a byli tři dny neustále
v pohybu v přírodě.
Účast na soutěžích „Města v pohybu“
 streetball – dívky a dvě družstva chlapců
 vybíjená – chlapci a dívky 6. ročníku
 bowling – družstva mladších, starších dívek a chlapců
 přehazovaná – mladší žákyně, 1. místo
 florbal – mladší chlapci, starší chlapci, 1. místo
 plavecké štafety
 běžecké štafety – mladší žáci, 1. místo

17

 fotbalový turnaj – mladší žáci, 1. místo
 šplh žáků – 1. místo
Naši žáci se účastní celoročního turnaje bowlingu v centru Radava.
Při škole funguje Školní sportovní klub, který má 50 členů.
Činnost Zlatého klíčku
 nábor nových členů
 soustředění sboru (říjen)
 Zimní koncert
 Česko zpívá koledy
 soustředění sboru za účasti žáků z HVV – kytary (březen)
 koncert v rámci koncertního předplatného (Otvírání studánek)
 Zlatý klíček + kytary – Jarní koncert – návštěva sboru z Ostravy
 Zlatý klíček + kytary – koncertní zájezd do Ostravy
 Zlatý klíček – vystoupení v rámci akce Ústí v pohybu
 Vystoupení na Akademii naší školy
Práce školní družiny
 Školní družina realizuje svou činnost v pěti odděleních. Pravidelných zájmových,
relaxačních a odpočinkových činností se účastnilo 129 žáků. Všechna oddělení se
zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem.
 V prosinci proběhl společný workshop s rodiči s názvem Vánoční dílny v družině.
 Před Velikonocemi se ve školní družině sešli rodiče s dětmi, aby si vyrobili jarní
a velikonoční dekorace a připravili si dárky pro koledníky. Vychovatelky se účastnily
vzdělávání pedagogických pracovníků.
 Aktivně spolupracujeme s ČČK při vánočních a velikonočních výstavách.
 Uskutečnil se také Kouzelný dětský den v družině, spojený se sportovní a dovednostní
olympiádou pro žáky a jejich rodiče. Při akci pomáhali žáci z II. stupně a rodiče.
Aktivity pro žáky 9. ročníku
 V rámci přípravy na budoucí povolání se žáci 9. ročníku účastnili Burzy středních škol
v České Třebové.
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 Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, kde se žáci blíže seznámili s požadavky na
trhu práce.
 Vybraní žáci se zúčastnili osvědčené akce Technohrátky na SPŠ stavební v Letohradě.
Aktivity školy ve školním roce rozdělené dle měsíců:

září
 adaptační kurzy 6. ročníků
 realizace městského projektu „Sportujeme, soutěžíme“
 Pasování na čtenáře
 informativní třídní schůzky pro rodiče
 návštěva Integračního dne a Dne otevřených dveří v nemocnici
 fotografování žáků
 účast na Světovém dni 1. pomoci
 Cesta za pohádkou
říjen
 výlet 8. ročníku Anthropos Brno
 schůzka SRPŠ
 soustředění pěveckých sborů
 pobyt v přírodě
 návštěva Muzea
 exkurze do hvězdárny – 5. ročník
 preventivní programy o škodlivosti drog a kouření
 sportovní atletický den I. stupně
 burza středních škol v České Třebové
 beseda se spisovatelem
listopad
 divadlo Pardubice
 festival outdoorových filmů
 preventivní program Moderní je nekouřit
 preventivní program Světová náboženství a sekty
 návštěva Úřadu práce
 informační schůzky o prospěchu
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 vánoční dílna ve školní družině
 Česko čte dětem
 přednáška Amundsen kontra Scott
prosinec
 Zimní koncert školních pěveckých sborů
 akce zaměřená na představení II. stupně - My se šestky nebojíme
 netradiční den na II. stupni s názvem Den jinak
 spaní ve škole
 preventivní program Hrou proti AIDS
 Vánoce na Štěpnici
leden
 lyžařské závody
 preventivní program Světová náboženství a sekty
 zahájení plaveckých kurzů
 přednáška „Zemědělství žije“
 Mladý Démosthenés – školní řečnická soutěž
 bruslení pro 1. ročník
 exkurze do Terezína
 Den her a soutěží – I. stupeň
 lyžařský výcvik
 turnaj v bowlingu
únor
 hodina jógy
 stavebnice Geomag na I. stupni
 beseda pro žáky 6. ročníků o dospívání
 beseda o včelách
 hodina kódu – celosvětová aktivita zaměřená na logické myšlení
 výuka v knihovně
 kurz I. pomoci
březen
 školní kolo matematické soutěže – Klokan
 výstava Svět ve 3D
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 velikonoční dílna – družina
 Den otevřených dveří ve všech budovách školy
 přednáška Skrytá nebezpečí internetu
 přednáška Záhadná Namibie
 Zlatý klíček soustředění
duben
 festival Jeden svět
 Jarní koncert Zlatého klíčku v rámci koncertního předplatného
 přírodovědná soutěž v poznávání
 návštěva představení Tančíme pro radost
 informativní schůzky o prospěchu
květen
 sportovní kurz pro žáky 8. ročníků
 atletický čtyřboj
 návštěva Geosvěta
 koncert pěveckých sborů
 veletrh cestovního ruchu
 výměnný pobyt pěveckých sborů (Ostrava ZŠ J. Valčíka)
 vitamínový den
 atletický den
 škola v přírodě
 10 dní florbalu
červen
 tematicky zaměřené exkurze a výlety
 dětský den v Cakli
 Ústí v pohybu
 školní Akademie
 Den dopravní výchovy na I. stupni
 škola v přírodě - 5. ročník
 sportovní soustředění žáků I. stupně
 pobyt v přírodě – I. stupeň
 sportovní den – II: stupeň
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 Den životního prostředí
 turnaj v bowlingu
 Škola nanečisto – pro budoucí žáky I. ročníku
Prezentace školy na veřejnosti
 V září se konala informační schůzka pro rodiče žáků. Na tomto setkání se rodiče
dozvěděli o plánech školy na nadcházející školní rok, mimoškolních akcích, třídních
zvyklostech a hlavních dokumentech školy.
 Dne 7. 12. 2017 proběhla na II. stupni ZŠ Komenského již tradiční akce pod názvem
„My se šestky nebojíme“. V tento den od 14 do 17 hodin bylo pro všechny budoucí
šesťáky, jejich kamarády a rodiče připraveno zábavné odpoledne. V rámci něho si
mohli prohlédnout kmenové třídy a odborné učebny. Děti plnily zajímavé úkoly,
dělaly pokusy, soutěžily, modelovaly. Na památku si odnesly certifikát a malou
pozornost.
 Dne 8. 3. 2018 se konal Den otevřených dveří na ZŠ Komenského. Návštěvníci měli
možnost se podívat do všech školních budov. Součástí byly tematické výstavy
a programy ve třídách.
 V březnu proběhla v prvních třídách, pod vedením třídních učitelek, návštěva rodičů
do výuky ČJ a M. Rodiče mohli nahlédnout do třídy, sledovat svoje děti při různých
činnostech a porovnat jejich práci s ostatními. Akce se vydařila a těšila se velkému
zájmu.
 Naši školu a Město velmi dobře reprezentují dva pěvecké sbory Písnička a Zlatý
klíček, které se pravidelně účastní městských akcí – například Ústeckého Adventu,
Ústí v pohybu a dalších. V dubnu Zlatý klíček ve spolupráci s pěveckým sborem
z ústeckého Gymnázia předvedl hudební kantátu Otvírání studánek od Bohuslava
Martinů. Nemalý dík patří vedoucím pěveckých sborů – Martině Vinzensové, Martině
Drymlové, Daně Špindlerové a Daně Johanidesové
 Uskutečnil se také výměnný pobyt pěveckého sboru Zlatý klíček se spřátelenou školou
v Ostravě – (ZŠ J. Valčíka)
 Ve dnech 14. a 15. 6. 2018 se konala školní Akademie 2018. Sled tanečních,
hudebních a hereckých čísel byl k vidění ve čtyřech představeních před vyprodaným
Roškotovým divadlem. Na pódiu se předvedlo 420 žáků, kteří svůj program
připravovali více než půl roku. Akademie měla velký úspěch hlavně u rodičů žáků. Za
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výkony žáků stojí velká práce všech učitelů. Nemalý dík patří také všem pedagogům
školy při realizaci vlastních vystoupení, kdy dávali pozor na zdárný průběh
a bezpečnost žáků.
 Veřejnosti se škola prezentovala na webových stránkách, kde bylo možné najít
aktuální informace o dění na škole a také bohatou fotodokumentaci. Většina třídních
učitelů zařizovala a spravovala webové stránky svých tříd, na kterých mohli rodiče
nalézt informace o učivu, domácích úkolech a chystaných akcích. Pro každodenní
zprávy ze školy byl zřízen školní facebook. O činnosti školy se veřejnost mohla
dozvědět i díky pravidelným příspěvkům do Ústeckých listů.
9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 bylo v měsíci listopadu provedeno dálkově kontrolní šetření
výsledků žáků 9. ročníků v předmětu matematika. Výsledky šetření jsou přílohou této zprávy.
10. Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017

Komentář k účetní závěrce roku 2017
K 31.12.2017 skončilo hospodaření organizace se ziskem ve výši 25 873,94 Kč.
Zisk je navržen přidělit takto: 18 111 Kč do fondu odměn a 7 762,94 Kč do rezervního
fondu.
Nebyly provedeny žádné odchylky od hospodaření v minulých letech, organizace vedla
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Organizace měla pro rok 2017 stanovenou účelovou dotaci na plyn, a to ve výši 800 000 Kč,
která byla pak snížena na 520 000 Kč z důvodu nevyčerpání účelové dotace.
Organizace obdržela účelovou dotaci ve výši 60 000Kč od zřizovatele na městské projekty
a dále účelovou dotaci na speciálního pedagoga ve výši 67 200 Kč.
Dále PO obdržela od zřizovatele dotace a to 22 160 Kč na podporu preventivních aktiv
a 40 000 Kč na nákup moderních pomůcek. Všechny dotace byly vyčerpány.
Dále se škola zapojila do čerpání dotace EU UZ 33063, v roce 2017 obdržela část dotace, a to
ve výši 773 766 Kč. Vyčerpala 181 490,72 Kč a nespotřebovaná dotace ve výši 592 275,28
Kč se převedla do rezervního fondu, aby se mohla čerpat v dalším roce.
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Tvorba a použití fondů:
1/ FKSP
Tvorba fondu - 2% z mezd zaměstnanců ve výši 290 058,50 Kč.
Použití fondu na stravování zaměstnanců ve výši 51 790 Kč a ostatní čerpání ve výši
148 928,53 Kč.
Konečný stav fondu: 202 948,64 Kč.
2/ Rezervní fond
Tvorba fondu byla tvořena ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to v částce 44 860,09 Kč
a dále z nespotřebované dotace EU v částce 592 275,28 Kč.
Čerpání fondů nebylo.
Konečný stav fondu: 733 581,81Kč
3/ Investiční fond
Tvorba ve výši 537 788 Kč byla vytvořena odpisy majetku.
Odvod zřizovateli byl 479 000 Kč z odpisů.
Konečný stav fondu: 166 517 Kč.
4/ Fond odměn
Fond nebyl tvořen.
Čerpání fondu bylo ve výši 19 000 Kč.
Konečný stav fondu: 60 090 Kč
Stavební práce na škole v roce 2017 / 2018
O prázdninách probíhaly hlavně udržovací práce na všech budovách školy. Proběhla výmalba
tříd dle potřeby a dřevěné obložení některých tříd. Dále se vyměnily vnitřní chodbové dveře
v budově Komenského. Významnou finanční položkou byla oprava střechy na „staré budově“
v ulici Komenského a střecha na „spojovačce“ s novou budovou.
Hospodaření školy
V příloze výroční zprávy jsou údaje o plnění závazných ukazatelů hospodaření,
hospodářském výsledku, finančním vypořádání výsledku hospodaření a dotací, investičních
výdajích, majetku.
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11. Rozvojové a mezinárodní programy
V mezinárodních programech spolupracuje naše škola se Základní školou v Popradu.
Spolupráce mezi ZŠ Francisciho z Popradu a ZŠ Komenského z Ústí nad Orlicí se datuje již
od roku 1950. V červnu naše škola ve spolupráci se ZŠ v Popradě podala žádost o projekt EU
– Visegradská čtyřka na výměnné pobyty žáků obou škol.
V předmětu anglický jazyk se žáci zapojili do mezinárodní aktivity s názvem Postcrossing.
V této aktivitě si žáci dopisují s dětmi z jiných zemí.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Ve školním roce 2017/2018 se škola do těchto aktivit nezapojila.

13. Realizované projekty financované z jiných zdrojů
Projekty Města Ústí nad Orlicí
Naše škola se pravidelně účastní projektů Města. Z prostředků je potom hrazena sportovní,
kulturní a vzdělávací činnost našich žáků. Pro rok 2018 mohla škola počítat s dotací 60 000
Kč.
Projekt OP VVV EU – Šablony
Ve školním roce 2016/2017 byl úspěšně podán projekt na zřízení funkce speciálního
pedagoga. Škola obdržela 1, 29 mil. Kč. Činnost speciálního pedagoga byla zřízena ve škole
od 1. 9. 2017.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
V únoru 2017 byl podán projekt na rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů.
V srpnu 2017 byl projekt schválen. Projekt začal s realizací od 1. 1. 2018. V tomto projektu
jsme partnerem Institutu pro regionální spolupráci v Brně. Výše dotace činí 912.520 Kč. Díky
tomu jsme na škole vytvořili přírodovědné centrum na rozvoj kreativity v přírodovědných
předmětech.
25

14. Spolupráce s ostatními organizacemi
Spolupráce se školami v regionu
Spolupráce s okolními ZŠ je na dobré úrovni. Konzultujeme pedagogické problémy,
spolupracujeme na kulturních a sportovních akcích a společně zajišťujeme některé
mimoškolní aktivity. Pravidelně spolupracujeme v oblasti sportu a zpěvu.
Velmi dobrá spolupráce je se Střední zdravotnickou školou na projektech pro I. stupeň.
Během roku 2013 vznikla spolupráce se Střední školou umělecko-průmyslovou, kdy jsme se
zapojili do jejího projektu, který má vycházejícím žákům ze ZŠ představit základy
uměleckých a řemeslných dovedností. Žáci devátého ročníku pravidelně jezdí na Střední
průmyslovou školu do Letohradu, kde v rámci projektu Technohrátky získávají zkušenosti pro
další kariéru.
Spolupráce s rodiči
Na škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které finančně podporuje aktivity školy
(škola v přírodě, lyžařský kurz, sportovní soutěže, odměny žákům). Pro rok 2017/2018 byl
důvěrníky sdružení odsouhlasen příspěvek ve výši 100,- Kč. Podrobné informace o SRPŠ jsou
na webu školy. Zástupci rodičů se scházejí s vedením školy, při řešení důležitých otázek
školy. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče si chválí vztahy a
přístup pedagogů, což dokazuje zpráva z Mapy školy, kde rodiče hodnotili kvalitu školy.
Škola má vypracovanou komunikační strategii školy s rodiči a veřejností, která má předcházet
komunikačním šumům a nedorozuměním.
Spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel ve velké míře zabezpečuje
dle svých možností potřeby školy. Město uvolnilo finance na projekty vzdělávací, sportovní,
kulturní a preventivní. Dobrá je spolupráce s tělovýchovnými organizacemi, s Pedagogickopsychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, Krizovým centrem, Odborem
sociálních věcí a Červeným křížem. Spolupracujeme také s Úřadem práce, který zve na
přednášky žáky 9. ročníku. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže organizujeme pro žáky
vědomostní olympiády a volnočasové aktivity. Ve školním roce byla velmi dobrá spolupráce
s Jednotou bratrskou, která zajišťovala stravovací bufet na druhém stupni. Ve spolupráci
s Římskokatolickou církví máme na škole nepovinný předmět náboženství.
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15. Zhodnocení a závěr
Za nejdůležitější výstupy školního roku 2017/2018 považuji:
 dosahování kvalitních vzdělávacích výsledků, které jsou respektovány jak rodičovskou
veřejností, tak i odbornou pedagogickou veřejností (připravenost žáků při studiu na
vyšších typech škol)
 profesionální práci pedagogů při výchovně vzdělávacím procesu
 zajištění bezpečnosti žáků ve škole a mimoškolních akcích
 udržení takového klimatu školy, které vytváří správné pracovní a mravní návyky
většiny žáků
 úspěšné zvládnutí učebního procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 úspěšné začlenění asistentů pedagoga do vyučovacího procesu
 stabilně dobré hospodaření školy
 udržení kvalitního pedagogického kolektivu a kvality vzdělání na úkor platových
prostředků
 zvyšování kvality školy dle koncepce rozvoje
 přípravu a realizaci společného vzdělávání
 přípravu, realizaci a organizaci školních a mimoškolních akcí
 velký důraz na dodržování bezpečnosti žáků v celém vyučovacím procesu
Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy

Mgr.,Bc.
Radek
Škarka

Digitálně
podepsal Mgr.,Bc.
Radek Škarka
Datum: 2018.10.17
09:35:51 +02'00'

V Ústí nad Orlicí
1. 10. 2018

Školská rada schválila dne: 14. 10. 2018
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Přílohy v závěru zprávy:
 Plnění závazných ukazatelů hospodaření
 Hospodářský výsledek
 Struktura výnosů a nákladů, příjmů a výdajů
 Finanční vypořádání výsledku hospodaření a dotací
 Rozvahový den
 Rozvaha
 Výkaz zisku a ztráty
 Přílohy k rozvaze
 Finanční vypořádání za rok 2017
 Výsledky kontrolního šetření výsledků žáků 9. ročníků v předmětu matematika
 Výkaz metodika prevence za školní rok 2017/2018
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