VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017
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:
- 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
K 30. 9. 2016 měla škola 498 žáků (243 dívek, 255 chlapců) ve 21 třídách. Ve ŠD bylo
zapsáno 132 dětí v 5 odděleních.
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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 přidružených aktivit. 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, francouzský 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.
3. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2016 / 2017:
Mgr. Daniela Benáková, PaeDr. Yveta Bendová, Mgr. Alena Dostálová, Mgr. Martina Drymlová,
Mgr. Jitka Eliášová, Mgr. Hana Entová, Mgr. Andrea Hůlková, 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,
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Mgr. Kateřina Kulhavá, Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Michala Muchová, Mgr. Martina Vinzensová,
Mgr. Petr Drvota, Ing. Jitka Novotná, 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

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

Asistent pedagoga:
Petra Vanšurová, Radka Hrušková, Mgr. Lucie Zastoupilová, Mgr. Petra Mikulová
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 48,2 let.
4. Zápis k povinné školní docházce
Termín zápisu: 25. 4. – 26. 4. 2017
Zapsáno celkem: 56
Žádosti o odklad: 13
Nástup do I. ročníku (k 1. 9. 2016): 43
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5. Výsledky vzdělávání a výchovy
Klasifikace žáků za II. pololetí školního roku 2016 / 2017:

ročník vyznamenání

prospěl

neprospěl

1

54

2

46

6

3

34

14

4

42

15

5

34

16

6

22

29

4

7

25

42

2

8

16

24

9

20

51

sníž. známka

celkový

z chování

průměr
1,021
1,143

1
2

1,32
1,306
1,334
1,749

3

1,81
1,794

1

1,872

Výsledky přijímacího řízení na střední školy:
Přehled žáků 9. ročníků z hlediska volby povolání v roce 2017
Třída Počet žáků Uměl. obor Gymnázia Ostatní SOŠ SOU
9.A

25

2

1

15

7

9.B

24

1

2

16

5

9.C

23

0

3

15

5

Testování žáků naší školy:
 V termínu 15. 5. – 26. 5. 2017 se naše škola účastnila výběrového zjišťování výsledků
žáků ČŠI. Testováni byli žáci 5. ročníku z matematiky, anglického jazyka a oblasti
člověk a svět práce. Výsledkově se škola řadí nad celorepublikový průměr.
Podrobnější výsledky testování školy jsou v samostatné příloze této zprávy.
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 Dne 20. května se zájemci z 8. ročníků zúčastnili testování firmou Scio ze studijních
dovedností, českého jazyka a matematiky. Koncem června jsme obdrželi výsledky
zpracované slovně a grafy pro žáky a 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 závažné
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 vzdělávání.
Metodik prevence má zpracovaný minimální preventivní program, jehož součástí jsou
průběžná preventivní opatření a školní akce s preventivní tematikou.
Ve školním roce na naší škole už nepracoval z finančních důvodů speciální pedagog.
Diagnostická práce byla rozdělena mezi výchovné poradce a externí odborníky, většinou
z PPPnebp SVP. Od příštího školního roku je už funkce speciálního pedagoga zajištěna na
celý pracovní úvazek.
Průběžná preventivní opatření na škole 2016/2017:
- vzdělávání učitelů a vychovatelů na seminářích k této problematice
-

účast na poradách metodiků prevence, výjezdových seminářích (listopad,
duben - Běleč)

-

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
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-

práce třídního učitele

Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém problémového chování žáku. Spočívá
v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků a žákyň 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 žáků a
žákyň 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 tyto akce s preventivní
tematikou (specifická prevence – S):

září

Adaptační kurz – třídy 6. A, B Deštné v OH
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.
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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 (S)
SORAD třídy 6.A,B
VRSTEVNICKÝ třídy 6.A,B
ŠIKANA třídy 6.A,B

prosinec

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

leden

Světová náboženství a sekty (S) - ucelený program primární prevence – 9.
roč. ( Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Skrytá nebezpečí internetu 1 (S) ucelený program primární prevence – 6. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
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Láska, Aids a vztahy (S) - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
LVVZ – pro žáky 7. A,B
únor

LVVZ – pro žáky 7. tříd + žáky 8. a 9.tříd
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 (S) - ucelený program primární prevence – 7.
roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Láska, Aids a vztahy (S) - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)

duben

Právní vědomí a trestní odpovědnost . beseda s tisk. Mluvčí Policie ČR – 9. r.
Preventivní program PPP ÚO – 3. roč.
Přátelství a láska (S) - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Skrytá nebezpečí internetu 2 (S) - ucelený program primární prevence – 7.
roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)

květen

Zlatý klíček reciproční výměna DPS Ústí nad Orlicí – Ostrava,
Májový koncert - Roškotovo divadlo + PÍSNIČKA
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Preventivní program PPP ÚO – 2., 3.,4., 5. roč.
Skrytá nebezpečí internetu 2 (S) - ucelený program primární prevence – 7.
roč. (Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Přátelství a láska (S) - ucelený program primární prevence – 8. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Holokaust a předsudky (S) ucelený program primární prevence – 9. roč.
( Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)
Bolest jménem šikana (S) - 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 (S) - ucelený program primární prevence – 6. roč.
(Lidé mezi světy – projekt Etika mezi světy)

Žáci 1. stupně se zúčastnily preventivního programu Líbí, nelíbí.

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Systém vzdělávání pedagogických pracovníků je nastaven v koncepci rozvoje školy. Ve
školním roce 2016/2017 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
b) vzdělávání v oblasti informatiky
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c) vzdělávání v oblasti cizích jazyků, především Aj - jazykové kurzy dle nabídky
školících zařízení
d) vzdělávání v oblasti práce s integrovanými žáky - výchovné poradkyně se pravidelně
zúčastňovaly vhodných seminářů
e) vzdělávání v oblasti výchovné - protidrogová politika, prevence šikanování - metodik
prevence se účastnil pravidelných seminářů

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 ve
svých 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. Zde je uveden seznam soutěží, kterých se škola účastnila.
Tyto akce mají vždy školní kolo, které se koná ve škole. Účastní se ho většina žáků.
Nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního (regionálního), krajského, celostátního kola.
V těchto kolech je konkurence velká, hlavně ze strany víceletých gymnázií. Níže je seznam
úspěchů žáků.
Ondřej Krátký
Jan Roller
Daniel Seidlman
Ondřej Krátký
Jan Roller
Kristián Křivohlávek
Adéla Mačátová

Martin Stieber
Jan Roller
Anna Urbanová
Ondřej Diviš
Martin Stieber
Kristian Křivohlávek
David Roušar
Michal Krupa
Filip Jaroš
Anna Procházková
Ondřej Krátký

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

1. místo
2. místo
3. místo
5. místo
6. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
14.-15. m.
1.-2. místo
1.-2. místo
1. místo_ÚŘ
2. místo_ÚŘ
1.-2. místo

Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
MO (úspěšný řešitel)
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda

školní kolo
školní kolo
školní kolo
krajské kolo
krajské kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo

12. 10. 2016
12. 10. 2016
12. 10. 2016
listopad
listopad
leden
leden
15. 12. 2016
15. 12. 2016
22. 11. 2016
22. 11. 2016
22. 11. 2016
24. 1. 2017
1. 2. 2017
1. 2. 2017
1. 2. 2017
1. 2. 2017
1. 2. 2017
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Evgeniya Petrovna Kusenko
Jebousková Eliška
Wagenknechtová Ema
Klementová Martina
Jakubec Štěpán
Pecha Tomáš
Mach Matěj
Krátký Ondřej
Diviš Ondřej
Klekarová Zuzana
Bečička Martin
Hlaváček Michal
Jan Roller
Šárka Kastelíková
Jakub Sedlák
Antonín Jirásek
Matěj Mach
Eliška Říhová
Eliška Sychrová
Šárka Kovaříková
Anna Urbanová
Evgeniya Petrovna Kusenko
Ondřej Krátký
David Roušar
Michal Krupa
Antonín Jirásek
Alžběta Francová
Šimon Krčmář

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

1.-2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1.- 2. místo
1.- 2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo

Pythagoriáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Finanční gramotnost
Finanční gramotnost
Finanční gramotnost
Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae
chemická olympiáda
chemická olympiáda
chemická olympiáda
MO Z8
MO Z8
MO Z7
MO Z7
MO Z7
MO Z6
MO Z6

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
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo

1. 2. 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
26. 1 . 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
14. 2. 2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017

Katka Dostrašilová

8. B

1. místo

Mat. klokan - kategorie Kadet

školní kolo

17.03.2017

Sára Hegrová

8. B

2. místo

Mat. klokan - kategorie Kadet

školní kolo

17.03.2017

Tereza Jiroušková

8. B

3. místo

Mat. klokan - kategorie Kadet

školní kolo

17.03.2017

David Roušar

7. C

školní kolo

17.03.2017

Michal Krupa

7. C

školní kolo

17.03.2017

Daniel Vaňukov

6. B

školní kolo

17.03.2017

okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo

27.03.2017
27.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017

Roller, Kastelíková, Sedlák
Jirásek, Mach, Říhová
David Roušar
Ondřej Krátký
Evgeniya Petrovna Kusenko

9. roč.
7. roč.
7. C
8. A
8. B

Mat. klokan - kategorie
Benjamín
Mat. klokan - kategorie
2. místo
Benjamín
Mat. klokan - kategorie
3. místo
Benjamín
1. místo
Finanční gramotnost
3. místo
Tuta Via Vitae
3. místo
MO Z7
8. místo_ÚŘ MO Z8
23. místo_ÚŘ MO Z8
1. místo

David Tomáš

7. A

1. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017

Ema Šoltysová

7. A

2. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017

Michal Krupa

7. C

3. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017

Zuzana Bedrníčková

8. B

1. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017
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Iveta Nguyen

8. B

2. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017

Nicola Jahnová

8. B

3. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

školní kolo

25.04.2017

9. roč.

3. místo

Finanční gramotnost

krajské kolo

10.05.2017

David Roušar

7.C

6. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

regionální kolo

23.05.2017

Zuzana Klekarová

9.C

9. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

regionální kolo

23.05.2017

Ema Šoltysová

7.A

3. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

regionální kolo

23.05.2017

David Tomáš

7.A

6. místo

Poznávačka rostlin a živočichů

regionální kolo

23.05.2017

Šárka Kovaříková
Zuzana Klekarová
Vendula Rohlenová
David Roušar
Ondřej Snítil
Ondřej Krátký
Šárka Kovaříková

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

2.místo
2.místo
2.místo
2.místo
2.místo
2.místo
9.místo

Zlatý list
Zlatý list
Zlatý list
Zlatý list
Zlatý list
Zlatý list
Mineralogická olympiáda

krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
Krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
regionální kolo

3.5.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
18.05.2017

Roller, Kastelíková, Sedlák

Činnosti a aktivity podle jednotlivých oblastí:

Ekologie:
Žáci školy se zapojují do ekologických programů a projektů: Třídění odpadů -Tonda Obal ,
Příroda kolem nás, Poznáváme přírodu, Den Země. Škola se opět zapojila do soutěže Zelený
ParDoubek. Za dobrými výsledky v této oblasti stojí paní učitelka Mgr. Hana Entová.
Tělesná výchova:
 První stupeň se účastnil mnoha místních, okrskových a okresních soutěží. Školní
soutěže: sportovní den na Andrlově chlumu, orientační běh, Dětský den se sportem,
atletický čtyřboj, okrsková kola: vybíjená, Preventan Cup - kopaná.
 Druhý stupeň se účastnil většiny vyhlašovaných soutěží, na mnoha jsme se podíleli i
organizačně: školní kolo v plavání, XIX. ročník Jarního běhu, atletický čtyřboj,
vybíjená, fotbal, florbal, lední hokej, lyžování, stolní tenis, šachy, aerobik, orientační
běh, atletický čtyřboj. Tradičně se účastníme okresního přeboru ve sjezdovém
lyžování.
 Za většinou sportovních výsledků je činnost Školního sportovního klubu a sportovních
kroužků na I. a II. stupni. Atletický sportovní kroužek je provozován ve spolupráci
s místním DDM Duha.
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 Na XV. olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje ve stolním tenisu chlapci ve
složení Daniel Seidlman, Michal Krupa a Jan Cabalka obsadili vynikající 1. místo.
 V úterý 4. října 2016 se na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí uskutečnil sportovní
den žáků I. stupně naší školy. Žáci 1. až 5. ročníku si vyzkoušeli atletiku - sprint, běh,
skok daleký a hod míčkem. Nejlepší vícebojaři obdrželi diplomy. Atletickou soutěž
organizovali pro své mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Stejná akce proběhla v květnu
2017. Výsledkem jsou pro nás cenné informace o stavu sportovních schopností žáků I.
stupně. Dosažené výsledky jsme přihlásili do krajského kola o Pohár hejtmana
Pardubického kraje. V příloze této zprávy jsou podrobné výsledky a umístění naší
školy podle jednotlivých ročníků.
 K ještě lepším sportovním výsledkům nám chybí vhodné sportovní zázemí v těsné
blízkosti školy.
Hudební výchova:
Soustředění pěveckých sborů ZŠ Komenského Písnička a Zlatý klíček bylo v Kolibě na
Hrádku a neslo se v duchu příprav na vánoční koncert. Díky tradici, kterou sborové zpívání
na naší škole má, se v letošním roce do práce sborů zapojilo téměř devadesát zpěváků. Oba
soubory velmi dobře reprezentovaly školu na veřejnosti při Zimním koncertu, Ústeckých
Vánocích a Městě v pohybu. V rámci předmětu Hudební výchova volitelná se žáci učí
zvládnout hru na kytaru. Rodiči i žáky je velmi dobře hodnocen výměnný pobyt pěveckých
sborů.
Výtvarná výchova:
Tematické výstavy žákovských prací se konaly v prostorách celé školy. Výstava žákovských
výtvarných prací probíhala také v rámci městských akcí.
Práce školní družiny:
 Školní družina realizuje svou činnost v pěti odděleních. Pravidelných zájmových,
relaxačních a odpočinkových činností se účastnilo 132 žáků. Při školní družině
pracoval i šachový kroužek. Všechna oddělení se zapojila do celostátní akce Celé
Česko čte dětem.
 V prosinci proběhl společný workshop s rodiči s názvem Vánoční dílny v družině.
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 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.
 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.
 Vrcholem celoroční práce bylo divadelní vystoupení žáků pro rodiče.
Aktivity školy během školního roku:

Září
 adaptační kurzy 6. ročníků
 realizace městského projektu „Sportujeme, soutěžíme“
 pasování na čtenáře
 informativní třídní schůzky pro rodiče
 schůzka SRPŠ
 návštěva integračního dne a dne otevřených dveří v nemocnici
 zahájení soutěže ve sběru papíru
 účast na světovém dni 1. pomoci
 poslední pátek v měsíci
říjen
 výlet 8. ročníku Anthropos Brno
 okresní kolo v dopravní výchově
 soustředění pěveckých sborů
 exkurze do hvězdárny – 5. ročník
 preventivní programy o škodlivosti drog a kouření
 sportovní atletický den I. ročníku
 natáčení pořadu České televize – Šikulové
 hodina se včelami
listopad
 preventivní program Hrou proti AIDS
 preventivní program Moderní je nekouřit
 preventivní program Světová náboženství a sekty
 návštěva Úřadu práce
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 akce zaměřená na představení II. stupně - My se 6 nebojíme
 vánoční dílna ve školní družině
 Česko čte dětem
prosinec
 Zimní koncert školních pěveckých sborů
 netradiční den na II. stupni s názvem Den jinak
 Vánoce na Štěpnici, včetně vánočního jarmarku
leden
 lyžařské závody
 zahájení plaveckých kurzů
 bruslení pro 1. ročník
 Den her a soutěží – I. stupeň
 lyžařský výcvik
únor
 hodina jógy
 beseda pro žáky 6. ročníků o dospívání
 beseda o včelách
 hodina kódu – celosvětová aktivita zaměřená na logické myšlení
 konverzační soutěž Food and drinks
 Red hand day – mezinárodní aktivita, žáci se vyjádřili proti zneužívání dětí jako
dětských vojáků
 výuka v knihovně
 kurz I. pomoci
 výstava lišejníků
březen
 školní kolo matematické soutěže – Klokan
 Za školu krásnější – školní projekt, kde si žáci sami zdobili školu
 velikonoční dílna – družina
 den otevřených dveří ve všech budovách školy
 Mladý Demosthenes – soutěž v komunikaci
 projekt Živá zahrada
duben
 festival Jeden svět
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 přírodovědná soutěž v poznávání
 ekologický výukový program v Oucmanicích
květen
 sportovní kurz pro žáky 8. ročníků
 návštěva Geosvěta
 koncert pěveckých sborů
 kouzelný dětský den v družině
 veletrh cestovního ruchu
 zájezd vybraných žáků do Londýna
 vitamínový den
 atletický den
 10 dní florbalu
červen
 tematicky zaměřené exkurze a výlety
 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
 loučení deváťáků
 výměnný pobyt Zlatého klíčku
 Den Životního prostředí
 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.
 Ve čtvrtek 6. 10. 2016 se na I. stupni natáčel další díl dětského pořadu Šikulové
z produkce České televize. Celý díl se vysílal na televizním programu Déčko (ČTD)
dne 13. 11. od 11. hodin. Během listopadu a prosince byl pořad ještě 5x reprízován.
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 Dne 1. 12. 2016 proběhla na 2. 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 6. prosince se pro ústeckou veřejnost otevřely dveře 1. stupně naší školy, kde
proběhl již 8. ročník Vánoc Na Štěpnici. Výstava, kde bylo možné zhlédnout vše, co
vznikalo během podzimu pod šikovnýma rukama dětí v 11 třídách, byla otevřena v
úterý dopoledne. Odpoledne pak ředitel školy zahájil tradiční jarmark. Stovky
návštěvníků mohly po tři hodiny vychutnávat vánoční atmosféru u kávy, čaje a
cukroví, prohlédnout si moderně vybavené třídy, vyzkoušet svoji šikovnost ve
výtvarné dílně či zakoupit drobné dárky pro své blízké. Akce se i letos vydařila,
potvrdila tvůrčí prostředí naší školy a jednoznačně upevnila dobré vztahy školy a
rodiny. Za úspěšnou realizaci patří poděkování MěÚ v Ústí nad Orlicí, který poskytl
finanční prostředky.
 V březnu v prvních třídách pod vedením třídních učitelek úspěšně proběhla návštěva
rodičů do výuky ČJ a M. Rodiče mohli nahlédnout do činnosti svých dětí a porovnat
jejich práci s ostatními. Akce se vydařila a návštěvnost byla velmi početná.
 Dne 3. března 2017 se na ZŠ Komenského konal projektový den Za školu krásnější.
Žáci obou stupňů se podíleli na výzdobě a úpravě společných prostor i vlastních tříd.
Na I. stupni se tvořili papíroví roboti, ptáčci i draci, ale také se hodně natíralo a
vyrábělo. Na druhém stupni žáci vytvořili graffiti u pingpongového stolu, barevně
natřeli zábradlí a skříně. Dále se žáci pokusili vyzdobit chodbu v duchu moderního
umění ve stylu Pieta Mondriana. Nově byly instalovány vitríny na diplomy a poháry
za sportovní úspěchy žáků školy. Své třídy si děti vyzdobily podle svých představ a
nápadů. Rodiče a veřejnost měli možnost si školu prohlédnout při Dni otevřených
dveří v úterý 21. 3. 2017 od 14 do 17 hodin. Pro budoucí žáky i jejich rodiče byl
připraven bohatý program ve školních třídách i v odborných učebnách. Příležitost
prohlédnout si, jak se v naší škole učí, využilo mnoho dětí i jejich rodičů. Společně s
učiteli a našimi žáky prožili příjemné odpoledne. Vyzkoušeli si různé zábavné hry,
úkoly a pokusy.
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 Naši školu a město velmi dobře reprezentují dva pěvecké sbory Písnička a Zlatý
klíček, které se pravidelně účastní městských akcí – například Ústeckých Vánoc,
Adventního koncertu, Ústí v pohybu a dalších. Nemalý dík patří vedoucím pěveckých
sborů – Martině Vinzensové, Martině Drymlové a Daně Špindlerové.
 Uskutečnil se také výměnný pobyt pěveckého sboru Zlatý klíček se spřátelenou školou
v Ostravě Základní školou Josefa Valčíka.
 Dne 28. 6. 2017 se konalo Loučení deváťáků. Sled hereckých a hudebních vystoupení
se hrál třikrát pro vyprodané Roškotovo divadlo. Loučení mělo velký úspěch, hlavně u
rodičů žáků. Za výkony žáků stojí velká práce všech učitelů. Velký díky patří třídním
učitelkám devátých ročníků – Mgr. Ivě Dvořákové, Mgr. Janě Kolářové, Mgr.
Kateřině Kulhavé.
 Veřejnosti se škola prezentovala na webových stránkách, kde bylo možné najít
aktuální informace o dění na škole a bohatou fotodokumentaci. Většina třídních
učitelů zařizovala a spravovala webové stránky svých tříd, na kterých mohli rodiče
nalézt informace o učivu, domácích úkolech, chystaných akcích a zprávách ze školy.
Pro každodenní zprávy ze školy byl zřízen školní facebook. O činnosti školy se
veřejnost mohla dozvědět i díky pravidelným příspěvkům do Ústeckého Infolistu.
9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016 / 2017 bylo v měsíci květnu provedeno dálkově kontrolní šetření
výsledků žáků 5. ročníků v předmětu matematika, anglický jazyk a oblast člověk a svět práce.
Výsledky šetření jsou přílohou této zprávy.
10. Údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016

Komentář k účetní závěrce roku 2016
K 31.12.2016 skončilo hospodaření organizace se ziskem ve výši 44 860,09 Kč.
Nebyly provedeny žádné odchylky od hospodaření v minulých letech, organizace vedla
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Organizace měla pro rok 2016 stanovenou účelovou dotaci na plyn a to ve výši 1 100 000 Kč,
která byla pak snížena na 750 000 Kč z důvodu nevyčerpání účelové dotace.
Organizace obdržela účelovou dotaci ve výši 60 000Kč od zřizovatele na městské projekty
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a dále účelovou dotaci na speciálního pedagoga ve výši 67 200 Kč.
Dále PO obdržela od zřizovatele dotace, a to 22 000 Kč na podporu preventivních aktiv
a 30 000 Kč na nákup moderních pomůcek. Všechny dotace byly vyčerpány.
Tvorba a použití fondů:

1/ FKSP
Tvorba fondu 1,5% z mezd zaměstnanců ve výši : 198 707,74 Kč.
Použití fondu na stavování zaměstnanců ve výši: 52 350Kč a ostatní čerpání ve výši
98 200,51 Kč.
Konečný stav fondu: 113 608,67 Kč
2/ Rezervní fond
Tvorba fondu byla vykázána částkou 2 000 Kč z daru.
Čerpání fondu ve výši 293 576 Kč a 3 000 Kč z daru.
Konečný stav fondu: 96 446,44Kč
3/ Investiční fond
Tvorba ve výši 518 415 Kč byla vytvořena odpisy majetku.
Fond byl čerpán ve výši 200 000 Kč.
Odvod zřizovateli byl 456 000 Kč z odpisů.
Konečný stav fondu: 107 729 Kč
4/ Fond odměn
Fond nebyl tvořen.
Čerpání fondu bylo ve výši 20 955 Kč.
Konečný stav fondu: 79 090 Kč
Stavební práce na škole v roce 2016 / 2017
Rekonstrukce šaten na II. stupni: odstranění drátěných klecí, stavební práce, odstranění
zděných příček, montáž skleněných výplní a dveří, pořízení a montáž šatních skříněk, výměna
elektroinstalace a světel v šatnách.
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Dále probíhala výmalba tříd dle potřeby a dřevěné obložení tříd.

Hospodaření školy
V příloze výroční zprávy jsou přehledně v tabulkách údaje o plnění závazných ukazatelů
hospodaření, hospodářském výsledku, finančním vypořádání výsledku hospodaření a dotací,
investičních výdajích, majetku.

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 2016/2017 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 2017 mohla škola počítat s dotací 60 000,Kč.
Projekt OP VVV EU – Šablony
Ve školním roce byl úspěšně podán projekt na zřízení funkce speciálního pedagoga. Škola
obdržela 1, 29 mil. Kč. Činnost speciálního pedagoga bude zřízena ve škole od 1. 9. 2017.
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Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
V únoru 2017 byl podán projekt na rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů.
V srpnu byl projekt schválen. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018.
14. Spolupráce s ostatními organizacemi
Spolupráce se školami v regionu
Spolupráce s okolními ZŠ je na dobré úrovni. Konzultujeme pedagogické problémy, kulturní
a sportovní akce 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 Letohrad. V rámci projektu Technohrátky získávají zkušenosti pro další
kariéru.
Spolupráce s rodiči
Na škole pracuje Sdružení rodičů, které finančně podporuje aktivity školy (škola v přírodě,
lyžařský kurz, sportovní soutěže, odměny žákům). Zástupci rodičů se několikrát do roka
scházejí s vedením školy. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče si velmi 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 nepřesnostem.
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 dosti financí na projekty vzdělávací,
sportovní, kulturní. 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
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bratrskou, která zajišťovala stravovací bufet na druhém stupni. Ve spolupráci s římskokatolickou církví máme na škole nepovinný předmět náboženství.

15. Zhodnocení a závěr
Za nejdůležitější výstupy školního roku 2016/2017 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
 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
V Ústí nad Orlicí
22. 9. 2017

Školská rada schválila dne 3. 10. 2017.
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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
Výsledky kontrolního šetření výsledků žáků 5. ročníků v předmětu matematika, anglický
jazyk a oblast člověk a svět práce
Výsledky krajského kola o Pohár hejtmana
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