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Základní údaje 

Název, sídlo, kontaktní údaje, vedení školy 

Speciální základní škola Králíky, 

Nábřežní 130, Králíky 56169 

 

Motivační název školy:  ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA 

IČO: 61235105 

Právní forma: příspěvková organizace 

Tel.: 465 631 186 

Mail: zspkraliky@zspkraliky.cz, nesvadba@zspkraliky.cz 

Datová schránka: jgqwrmr 

www stránky: www.zspkraliky.cz 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj 

Zřizovací listina: č.j. KrÚ 3094/2014/76, ze dne 19.12.2013,  

Dodatek:  č.1 ze dne 18.7.2014,  

č.2 ze dne 15.6.2015 

č.3 ze dne 23.6.2016 

č.4 ze dne 25.6.2016 

č.5 ze dne 13.12.2016 

č. 6 ze dne 25.6.2017 

č.7 ze dne 4.5.2018 

č.9. ze dne 7.10.2019 

Rejstřík škol:  

− Zařazení do sítě škol: č.j.:4/96-Peš-UO ze dne 27.5.1996 
− MŠMT-31463/2016-2 (změna názvu školy) 

 

Školská rada: 

č.j. KrÚ 22426/2005 OŠMS/81, ze dne 15.12.2005 
 

mailto:zspkraliky@zspkraliky.cz
mailto:nesvadba@zspkraliky.cz
http://www.zspkraliky.cz/
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Projekt, titul:    ZDRAVÁ  ŠKOLA 

Ředitel školy :    Mgr. Zdeněk Nesvadba 

Zástupce ředitele školy :   Mgr. Leona Šponarová 

Výchovný poradce:      Mgr. Iva Nesvadbová 

Vychovatelka ŠD:      Věra Krsková 

Metodická sdružení:  Matematika    Mgr. Leona Šponarová 

   Český jazyk    Mgr. Iva Nesvadbová 

   Pracovní vyučování   Mgr. Iva Nesvadbová 

Koordinátor EVVO:      Mgr. Iva Nesvadbová 

Školní metodik prevence:     Mgr. Martina Lenhartová 

Koordinátor ŠVP:      Mgr. Iva Nesvadbová 

Logopedická asistentka:      Bc. Alžběta Adamová 

Charakteristika školy 

Zřizovatelem Speciální ZŠ Králíky je Pardubický kraj. Budova školy byla převedena z majetku 
města Králíky na Pardubický kraj dne 23.8.2019 

Speciální základní škola Králíky se nachází v klidné části města v blízkosti centra a je snadno 
dostupná z vlakového i autobusového nádraží. 

Je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm, která má kapacitu 75 žáků. Při škole je zřízena školní 
družina s kapacitou 13 žáků. Na její provoz není vybírán finanční příspěvek od rodičů. Stravování žáků je 
zajištěno ve školní jídelně mimo budovu školy (asi 15 minut chůze). 

V roce 2007 byla škola zařazena do sítě zdravých škol – nese titul Zdravá škola, který v roce 2011, 
2014 a 2018 obhájila, nyní žádá o obnovu titulu. V roce 2009 získala škola titul EKOŠKOLA, který v roce 
2011 a v roce 2013 obhájila. 

Vybavení školy 

Budova má čtyři kmenové učebny, které jsou modernizovány (nábytek, PC, interaktivní tabule, 
dataprojektory, …) a sedm odborných pracoven. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny PC s připojením 
na internet, interaktivní tabulí. 

Výuka pracovního vyučování probíhá ve třech odborných pracovnách, které byly modernizovány 
v rámci projektu OP VK. Jedna dílna je určena pro práci se dřevem a kovem (byla modernizována v rámci 
projektu OPVK), jedna dílna pro práci v domácnosti – ta je vybavena keramickou pecí, hrnčířskými kruhy, 
šicími stroji,… Zcela modernizována byla cvičná kuchyňka, je vybavena novým kuchyňským nádobím, 
úspornými elektrickými spotřebiči a přístroji. Výuka pěstitelských prací je realizována na školním pozemku, 
který se nachází v  blízkosti školy. Na něm se nacházejí cvičné záhony, skleníky, ovocný sad, odpočinkové 
místo s ohništěm, přírodní učebna. Postupně se  zde buduje (za pomoci rodičů žáků) relaxační koutek pro 
děti. 
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Pro výuku ICT je zřízena učebna, která je vybavena PC s programovým vybavením, s připojením na 
internet - byla modernizována v rámci projektu OP VK. Výuka hudební výchovy probíhá v učebně, která je 
vybavena hudebními nástroji. Byla zřízena relaxační třída, ve které je i relaxační bazén. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále v budově školy, je využívána tělocvična města 
a městský sportovní areál. 

Součástí venkovních prostor školy je vybudovaná Oáza klidu, relaxace a odpočinku s lavičkami a 
jezírkem. Žáci využívají i odpočinkové kouty v budově školy, kde mají možnost relaxovat čtením časopisů, 
kreslením, omalováváním, stolními hrami, hrou stolního fotbalu.  

Škola má odpovídající hygienické zařízení (WC, sprcha, šatny), které je zapotřebí modernizovat. Do 
školy není vybudován bezbariérový přístup. 

Žáci a učitelé využívají školní knihovnu, která je pravidelně doplňována o odbornou, metodickou a 
dětskou literaturu (byly využity projekty OP VK). 

Vyučující mají k dispozici kabinety, jejichž inventář je průběžně doplňován. Jako zázemí jim slouží 
dvě sborovny s PC s volným přístupem na internet. Rovněž v kmenových třídách jsou PC s volným 
přístupem na internet.  Ředitelna je rovněž vybavena PC s připojením na internet, kopírkou.  

Charakteristika žáků 

 Škola poskytuje vzdělání dětem s výukovými obtížemi na doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny či speciálně pedagogického centra a se souhlasem rodičů, dětského lékaře. Jsou zde vzdělávány děti 
s lehkým i středně těžkým mentálním postižením, děti s autismem, Aspergerovým syndromem, DMO, žáci 
s narušenými komunikačními dovednostmi. Každému dítěti je věnována individuální péče. Výukové nároky 
jsou kladeny vzhledem k individuálním možnostem žáka tak, aby každé dítě bylo úspěšné. 

 Většina žáků dojíždí do školy ze spádových obcí regionu Králicka. 

Počty žáků 
   

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD - období  1. 9. 2020- 30. 6. 2021 
 

(Označení P,R,S – ZŠS) 
 

Ročník 1.9.2020 30.6.2021 Přibylo ubylo 
10.P 2 2 0 0 
10.R 1 1 0 0 
10.M 1 1 0 0 
8. P 1 1 0 0 
5.R 1 1 0 0 

10. R 1 1 0 0 
11.P 1 1 0 0 
1.A 3 3 0 0 
2.A 1 1 0 0 
3.A 0 1 1 0 
4.A 1 1 0 0 
5.A 2 2 0 0 
6.A 3 2 0 1 
7.A 1 1 0 0 
8.A 5 5 0 0 

 24 24 1 1 
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K 30.6.2021 stav žáků 24, 0 absolventů. 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty 

Spolupráci se zákonnými zástupci žáků je věnována hlavní pozornost, neustále se rozvíjí. Zákonní 
zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek (třídní 
schůzky ve třech – žák – učitel – rodič), v rámci Dnů otevřených dveří, v době konzultačních hodin 
výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů, třídních učitelů. Mají možnost se přímo či 
nepřímo účastnit vyučování. Jsou pravidelně zváni na akce školy – řemeslné dílny, čertovská a vánoční 
besídka, karneval, výstavy, čarodějnice, společná zábavná odpoledne, vánoční zpívánky a další akce a 
vystoupení žáků (v letošním školním roce byl však přístup rodičů do školy omezen). O činnosti školy jsou 
informováni prostřednictvím žákovských knížek jejich dětí, letáků, školního časopisu, webových stránek 
školy, zpráv v regionálním tisku. K 1. 1. 2006 byla zřízena Rada školy. Užší spolupráce s rodiči byla 
navázána v rámci projektů OP VK (odborné besedy, zábavná odpoledne, řemeslné dílny, společné výlety). 
V této spolupráci s rodiči se pokračuje i po ukončení udržitelnosti projektů. 

Škola pravidelně spolupracuje s Městem Králíky, Městskou knihovnou Králíky (pravidelné měsíční 
návštěvy žáků v knihovně, podzimní, vánoční a velikonoční výstavy, prezentace výstupů projektové výuky), 
s Městským muzeem Králíky (projektová výuka), s mysliveckým sdružením Jeřáb (zimní výpravy do lesa), 
ZUŠ Králíky (návštěvy kulturních vystoupení, účast na jarmarku).  

S ostatními školami obdobného typu si žáci měří síly na sportovních utkáních (účastníme se 
sportovních her mládeže, paraolympiády, …).  

Cíleně je vyhledávána pomoc sponzorů (finanční pomoc, materiální pomoc). Škola navazuje 
spolupráci s podniky (exkurze aj.), odbornými učilišti (nábory, exkurze při dnech otevřených dveří). 
Pravidelná je účast školy v grantovém řízení (Pardubický kraj, ESF, ostatní instituce). 

O dění ve škole je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálního tisku, školního 
časopisu (distribuce do Městské knihovny Králíky, do Městského muzea Králíky, vedení města), letáků, 
prostřednictvím webových stránek školy. 

Charakteristika vzdělávání a výchovy 

Charakteristika názvu „Škola plná života“ 

- aktivní zapojení žáků i pracovníků do života školy 
- zapojení školy do veřejného života 
- otevřená škola všem 
- pohoda prostředí 
- zdravé učení 
- příprava žáků na zdravý a hodnotný život 
- zavádění nových, rozvíjení zaběhlých tradic školy 
- bohatá nabídka programů, akcí 
- aktivní péče o životní prostředí, přírodu, zvířátka 
- prezentace školy na veřejnosti 
- nabídka zájmové činnosti 
- demokratické společenství 
- vzdělávací středisko obce 
- zaměření na praktické činnosti, příprava žáků na budoucí povolání 

Zaměřujeme se na: 

- individuální přístup k jednotlivým žákům s respektováním jejich osobnosti, možností 
- smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost pro zdravé a efektivní učení 
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- změnu procesu učení a změnu metod (týmová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, 
výuka v blocích, práce s informacemi – encyklopedie, internet, práce na PC) 

- zorganizování výuky tak, aby se co nejvíce podobala situacím ze skutečného života (prožitkové a 
činnostní učení) 

- využití maximální názornosti při učení žáků 
- získání základů komunikace v cizím jazyce 
- objektivní hodnocení výsledků práce, využití pozitivního hodnocení motivující ke kvalitnější práci 
- sebehodnocení žáků 
- podporu správné výslovnosti žáků (logopedický kroužek) 

Podporujeme: 

- pozitivní hodnocení pokroků v rozvoji žákovy osobnosti 
- přátelskou atmosféru, vytváření příznivého klimatu, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se 

neúspěchů, dosáhli základního vzdělání 
- motivaci žáků pro celoživotní učení, tvořivé myšlení a řešení problémů 
- zdravou výživu a zdravý životní styl 
- pohybovou a relaxační aktivitu 
- strategii otevřeného partnerství 
- žáky v prezentaci své školy (kulturní a sportovní akce, přehlídky tvořivosti) 
- využívání výpočetní techniky ve všech předmětech 
- výuku na PC 
- celoživotní vzdělávání pedagogů 

Rozvíjíme: 

- sociální a komunikační schopnosti žáka 
- samostatnost a odpovědnost žáka 
- vnímavost a citlivé vztahy žáků k lidem a životnímu prostředí 
- příznivé sociální klíma – otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a toleranci 
- pocit sounáležitosti žáků se školou 
- praktické dovednosti a návyky pro uplatnění v profesním a osobním životě 
- spolupráci a komunikaci se zákonnými zástupci, žáky, všemi pracovníky školy 
- spolupráci s vnějšími partnery školy (obec, kraj, sponzoři, podniky, školy, organizace) 
- vzájemné vztahy mezi žáky všech ročníků (společné pobyty, celoškolní akce) 
- upevňování základních hygienických návyků 
- estetické cítění žáků (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové) 

Naší prioritou je: 

- podpora zdraví ve škole zařazením školy do sítě škol projektu Zdravá škola 
- vést žáky k ochraně svého zdraví 
- ekologická výchova – jsme v síti škol M.R.K.E.V., výuka zaměřená na místně ukotvené učení 

(využití Regionální čítanky, pracovních listů pro práci v terénu, projekty) 
- vypěstovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí 
- prevence rizikového chování u žáků, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem 
- posilování odolnosti žáků vůči nepřiměřeným zátěžím a nepříznivým událostem 
- plnohodnotné zařazení žáka do společenského života 
- uplatnění žáka na trhu práce 
- podpora estetického cítění, rozvoje samostatnosti a zodpovědnosti žáků 
- naučit žáky používat, dodržovat a uplatňovat pravidla školního řádu 
- podpora vědomí jejich práv a povinností 
- formování hodnotové orientace žáků 
- soustavné vzdělávání pedagogů v nových a netradičních metodách a formách výuky 
- využívání grantů, projektů, sponzorské spolupráce 
- rozvíjení silných stránek školy 
- pokračování v tradicích, zvyšování prestiže školy a dobrého jména školy 



9 

 

Přehled oborů vzdělání 

Přehled ŠVP 

− ŠVP ZŠ „Škola naplno“   č.j SpZSKr 157/2020 
− ŠVP ZŠS „Škola plná života“  č.j.: 162/2010  
− ŠVP přípravný stupeň ZŠS  č.j.: 205/2012 
− ŠD     č.j.: SpZSKr 535/2018  

 
 
 
 
 

Přehled vzdělávacích oborů a počtů žáků 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  OBORŮ stav k datu: 30. 6. 2021 

 

  roč. celk. ch d 
ZŠ ZV neupraven 

 
3 1 1 0 

7 1 1 0 
8 2 1 1 

 4 3 1 
ZŠS 1 

 

1 1 0 1 
8 1 1 0 

10 4 2 2 
11 1 1 0 

 7 4 3 
ZŠS 2 

 
5 1 0 1 

10 1 0 1 

 2 0 1 
ZŠ ZV upraven 

   

 

1 2 1 1 
2 1 1 0 
4 1 1 0 
5 2 2 0 
6 2 1 1 
8 3 1 2 

 11 7 4 
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Přehled pracovníků školy 

Charakteristika pedagogického sboru 

 V tomto školním roce ve škole pracovalo celkem deset pedagogických pracovníků (z toho   1 
vychovatelka ŠD, 4 pedagogičtí asistenti, kteří jsou pro práci plně kvalifikováni). 

Většina pedagogického sboru je kvalifikovaná pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami (se specializací na psychopedii, logopedii, etopedii, …).  

Ve škole pracují školní metodik prevence a koordinátor environmentální výchovy, kteří se účastní 
seminářů zaměřených na tuto problematiku. Oba absolvovali specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) 
Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Připravují pro žáky bohatou 
paletu vzdělávacích programů a akcí. Výchovný poradce pomáhá vyučujícím, zákonným zástupcům a žákům 
s řešením výchovných problémů a poskytuje poradenské služby při volbě učebních oborů. Působí zde tři 
metodici – českého jazyka, matematiky, pracovní a výtvarné výchovy. Metodicky řídí výchovně-vzdělávací 
činnost v těchto předmětech, zúčastňují se průběžného vzdělávání na danou tématiku. Ve škole je rovněž 
pověřen koordinátor ŠVP. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci.  

 Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce. Jeho 
členové jsou komunikativní i ve směru k žákům, jejich rodičům, k ostatním odborníkům zajišťujícím pro 
školu speciální služby. Jsou schopni hodnotit, modifikovat svou činnost, zavádět nové metody práce – 
zejména kooperativní, projektové vyučování. Respektují individuální přístup k žákům, k jejich přirozeným 
potřebám. 

 Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se středisky 
celoživotního vzdělávání. Prioritou je týmové vzdělávání celé sborovny v oblasti vedení třídy, prevence 
rizikového chování, environmentální výchovy, vzdělávání zaměřené na práci s autistickými dětmi, na 
zavádění nových vyučovacích metod do výuky. 

 Svých schopností a dovedností využívají v pracovní, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné 
výchově, ve vedení zájmových kroužků. Společně se svými žáky se zapojují do výtvarných, sportovních 
kulturních soutěží a akcí. Vedou žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k rozvoji tvořivosti. 
Připravují projekty k dotačním programům, podílejí se na získávání sponzorů, prezentují školu na veřejnosti 
a přispívají k dobrému jménu školy.  

Zaměstnanci školy 

Pracovní pozice k 31. 8. 2021 Počet Dosažené vzdělání 

Ředitel 1 Vysokoškolské magisterské  (Mgr.) – 
aprobace Speciální pedagogika 

Učitelé 3 

 

1 

Vysokoškolské magisterské (Mgr.) – 
aprobace Speciální pedagogika 

Vysokoškolské bakalářské (Bc.) – aprobace 
Speciální pedagogika 

Pedagogičtí asistenti 1 Středoškolské s maturitou 
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1 

1 

1 

Středoškolské s výučním listem 

Vysokoškolské magisterské (Mgr.)  

Vysokoškolské (Ing.) 

 Vychovatelka ŠD 1 Středoškolské s maturitou  

Pověřenec GDPR 1  Vysokoškolské (Mgr.) 

Hlavní účetní   1 Středoškolské s mat. 

Uklízečka 

Školník 

1 

1 

Základní  

Středoškolské s maturitou 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků omezeno díky pandemické 
situaci. V náhradním termínu proběhlo vzdělávání sborovny na téma Zvládání problematických situací 
ve škole v rozsahu 8 hodin. Účastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci. Ředitel školy se účastnil on-
line vzdělávání zaměřených na vedení a řízení školy.  

Přijímací řízení 

Zápis do prvního ročníku 

K zápisu do prvního ročníku se dostavili 2 žáci – z toho 1 žák s odkladem 

Přestupy 

Ve školním roce 2020/2021 přestoupilo do naší školy 1 žáků, odešel 1 žák 

 



12 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

Hodnocení dle ročníků 

 

 Školská rada 

Jednání rady, která se konala v měsíci listopadu 2020 a v červnu 2021, se uskutečnila za 
přítomnosti zástupkyň školy a rodičů, zástupkyně zřizovatele naší školy Pardubického kraje – 
online. 

Došlo ke změně v členství – na začátku školního roku postoupila na místo zástupce rodičů paní 
Pokójová, která byla zvolena jako náhradnice ve volbách dne 5. 1. 2018. V měsíci červnu 2021 
proběhly nové volby, zvolena byla paní M. Dekařová. 

Členky rady schválily výroční zprávu za rok 2019/2020, Školní řád.  

Přehled prospěchu ve školním roce 2020/21 
Speciální základní škola Králíky 

 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í 
TřídaProspěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- 
s vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni 
1.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 1 . ročníku 

 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
2.A 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 2 . ročníku 

 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
3.A 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 3 . ročníku 

 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
4.A 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 4 . ročníku 

 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
5.A 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
5.R 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 5 . ročníku 

 33.33 % 66.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
6.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 6 . ročníku 

 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
7.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 7 . ročníku 

 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
8.A 20.00 % 80.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 60.00 % 20.00 % 0.00 % 
8.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 8 . ročníku 

 16.66 % 83.33 % 0.00 % 0.00 % 16.66 % 66.66 % 16.66 % 0.00 % 
10.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
11.M 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
11.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
11.R 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
11.S 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
Celkem v 10. ročníku 

 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
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Dále byly členky seznámeny: 

− s novým ŠVP č.j. SpZSKr 157/2020 
− s bezpečnostními opatřeními realizovaná ve škole v souvislosti s onemocněním Covid-

19.se školním řádem  
− s počty žáků ve škole, ve třídách, s počty pedagogických pracovníků, asistentů 
− se zájmovými kroužky (klub deskových her, logopedie hrou), s doučováním 

z anglického jazyka 
− s pravidly distanční výuky 
− s akcemi prevence sociálně patologických jevů - dvoudenní projekt Správná cesta – 

věnovaný kyberšikaně a vzájemným vztahům ve třídě, v kolektivu (dva programy 
vedené pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí), podpořeno Pardubickým krajem částkou 
10 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, Den v přírodě – zaměřený na 
pohybovou aktivitu žáků, rozvoj spolupráce, výlet do zábavního parku Mirakulum 
v Milovicích, dvoudenní projekt Den sportu a her na Pastvinách, podpořeno 
Pardubickým krajem částkou 12 000,- Kč a finančními prostředky školy, žáky, 
měsíční odpovědi na anketní otázky + schránka důvěry 

− s projekty EU – šablony II  
− s využitím ICT techniky a ICT technika ve výuce 
− s projektovým dnem ve školní družině – Modelování z keramiky, Námořnický den 
− s ekologickými akcemi: Ekologický týden - ekovýchovný dvoudenní pobyt 

v Oucmanicích, badatelská výuka v lese, smyslové vnímání přírody, Den řemesel, 
návštěva biofarmy - finanční příspěvek 20 000,- Kč z Pardubického kraje, Den 
otevřených dveří na Králickém Sněžníku, schůzky ekotýmu, ekopolicie, Za zvířátky 
do lesa s myslivcem, ekovýchovný jednodenní pobyt v Oucmanicích (program 
bylinky, malování hlínou), projekt Bylinky - sběr bylin, zjišťování informací o 
bylinkách, jejich sušení, výroba sirupů, medu, výlet do Velkých Losin – zámek, 
muzeum ručního papíru a termální koupaliště, Stezka Ferdy mravence – aktivity 
zaměřené na spolupráci žáků - projekt podpořen finančním příspěvkem 17 000,- Kč 
z rozpočtu Pardubického kraje 

− s úspěchem v krajské ekologické soutěži Zelený ParDoubek v kategorii Speciálních 
škol - 1. místo (spolu se sedmi školami z celého Pk jsme získali nejvyšší ocenění - 
titul „Škola s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“) 

− se spoluprací s MAP Orlicko – vzdělávání pro pedagogy jiných škol (přenos online 2 
ukázkových hodin čtenářských dílen pro učitele ostatních škol (kladné hodnocení), 
nabídka workshopu na tvoření 

− s iniciováním vzniku „Semínkovny“ ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky – 
pytlíkování semínek ve škole, vytvoření boxu v knihovně k jejich nabídnutí všem 
zájemcům, možnost výměny s jinými dárci, instalace, článek v Orlickém deníku 

− se spoluprací s z.s. KOTVA 
− s projektem Halloween ve škole – dvoudenní celoškolní projekt (zjišťování informací 

o státech, ve kterých se svátek slaví a jak – jejich prezentace, básničky, strašidelné 
úkoly, haloweenské občerstvení) 

− s účastí na Světovém dnu 1. pomoci – akce ČČK na náměstí v Králíkách 
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− s návštěvami knihovny (omezení z důvodu pandemie), s pokračováním čtenářských 
dílen (každé úterý) 

− se zapojením do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden 
− s nabídkou obědů v rámci potravinové pomoci žákům ve spolupráci s Úřadem práce 

Králíky 
− s projektem Čarodějnice v 1. – 4. ročníku 
− se zápisem do 1. ročníku 
− s návštěvou radního Pk kraje pana Kozla v naší škole (zaměřena na potřebné investice 

a vybavení školy) 
− s vydáním 4 čísel školního časopisu Školní Bravíčko 
− s výrobou vánočních, velikonočních, letních výrobků  
− s celostátním projektem „Cena Ď“ - poděkování Městské knihovně v Králíkách za 

spolupráci s námi – téměř 20 let, slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na radnici 
v Jihlavě - knihovna zvítězila z devíti nominovaných v Pk, postup do celostátního kola  

− se spoluprací s rodiči - tvořivé dílny pro rodiče se z důvodu pandemie nemohly 
uskutečnit, informace o distanční výuce, o spolupráci, sběrem starého elektroodpadu, 
mobilních telefonů, sušení pomerančové kůry 

− s modernizací školy: výměna osvětlení ve 2 třídách, rekonstrukce střechy včetně 
hromosvodu 

− s dalšími požadavky školy na modernizaci prostor - fasáda, toalety pro žáky, podlaha 
v tělocvičně 

Aktivity a prezentace školy 

Dlouhodobé projekty 

Aktivně se věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů, environmentální výchově a 
vzdělávání žáků dle vypracovaných dlouhodobých plánů a ročních dodatků.  

Prevence sociálně patologických jevů – motivujeme a vedeme žáky ke zdravému životnímu 
stylu, aktivně spolupracujeme s PPP Ústí nad Orlicí, Policií ČR, sociální kurátorkou a jinými 
organizacemi. Tvoříme projekty týkající se oblasti prevence zneužívání návykových látek, šikanování, 
úrazů, zdravé výživy aj. Pravidelně se zapojujeme do grantových řízení. V červnu 2007 byla naše škola 
vřazena do sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola. V roce 2011, 2014 a 2018 byl titul obnoven. 
V letošním školním roce byla zaslána žádost na SZÚ na obnovu titulu. 

EVVO – škola je zapojena do celostátní ekologické sítě M.R.K.E.V. Spolupracujeme s SEV Paleta, 
Sever,  se spolky. Škola je zapojena do celostátního programu Recyklohraní. Pravidelně se účastníme 
výběrového grantového řízení v oblasti životního prostředí (ve spolupráci se z. s. K.O.T.V.A.), 
ekologických soutěží (výtvarných, krajských aj.). Využíváme projektů ekologického sdružení TEREZA. 
Žáci se učí zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, třídit odpad, pečovat o zvířata, zeleň. V roce 
2006 škola získala a v roce 2008, 2010, 2012, 2014 a 2020  obhájila titul „Ekologická škola 
Pardubického kraje 1. stupně“, v roce 2016 Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně  na základě 
vynikajících výsledků v krajské soutěži Zelený ParDoubek. V červnu 2009 byl škole udělen mezinárodní 
titul Ekoškola, který v roce 2011, 2013 a 2015 obhájila.   
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Zajišťujeme pro žáky ekologický týden, školní výlety žáků. Ve volném čase mají žáci možnost 
navštěvovat zájmové kroužky organizované školou. Mezi pravidelnou nabídku zájmové činnosti patří 
kroužek logopedie, klub deskových her a zábavné logiky, tvořivé dílny. Od roku 2006 vydáváme časopis 
Školní bravíčko, na němž se podílejí všichni žáci školy. 

V letošním školním roce se škola zapojila do celostátních projektů podporující zdravý životní 
styl, a to Mléko do škol, Ovoce do škol. Jeden žák byl zařazen do projektu Potravinová pomoc Pk. 

Podrobněji jsou jednotlivé školní aktivity, projekty popsány ve zprávách metodiků. 

Školní poradenské zařízení 

Školní poradenské pracoviště 

Výchovný poradce 

 

Výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence.  

Na začátku září byly stanoveny konzultační hodiny (čtvrtek 7.00 – 7.45, 11.45 – 12.30). Byla 
aktualizována nástěnka výchovného poradce. Byl sestaven roční plán výchovného poradce, který byl 
průběžně naplňován. Na pedagogických radách byla přednesena zpráva výchovného poradce za dané 
čtvrtletí.  

V září byly zpracovány IVP žáků, v průběhu roku se průběžně hodnotilo plnění IVP a na konci školního 
roku proběhlo vyhodnocení IVP (třídní učitelé). Spolupracovalo se s PPP, SPC.  

V průběhu školního roku probíhaly výchovné komise se čtyřmi žáky. Podnětem pro schůzku výchovné 
komise (výchovná poradkyně, metodička rizikového chování, žák) bylo nevhodné, vulgární a agresivní 
chování žáka vůči vyučujícím, spolužákům, soustavné neplnění školních povinností, ignorování plnění  
zadaných úkolů v hodině, zneužívání návykových látek, ponocování v partě (tato problematika byla 
řešena na žádost matky). Z každé výchovné komise byl zhotoven zápis, který podepisoval žák, výchovná 
poradkyně a metodička rizikového chování. Jeden výtisk vždy obdržel žák, s průběhem schůzky byl 
seznámen zákonný  zástupce žáka. Další výtisk byl zařazen do osobního spisu žáka, další do složky 
výchovného poradce. 

V rámci řešení rizikového chování žáka proběhly tři schůzky s rodiči žáka, proběhla schůzka se  zástupci 
RIC Lanškroun, kteří měli žáka na starost (škola byla pochválena za příkladný přístup k tomuto žákovi, 
za příkladné řešení problémových situací). 

Kariérové poradenství: 

Naplánované exkurze do odborných učilišť neproběhly z důvodu pandemie covid-19. V tomto školním 
roce se žádný žák nehlásil ke studiu na SŠ.  

DVPP: 

Proběhlo vzdělávání všech pedagogických pracovníků v naší škole. Tématem bylo Zvládání 
problematických situací ve škole v rozsahu 8 hodin. Realizátorem školení byla společnost Velký vůz 
Sever, lektor pan Pavel Kalpakcis. 
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Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování u žáků probíhala v souladu s Minimálně preventivním programem školy 
pro rok 2020/2021, který byl zpracován metodičkou prevence. Plnění ročního plánu bylo částečně 
ovlivněno pandemií Covid-19. Byly aktualizovány Krizové plány pro žáky s PAS a zároveň vytvořené 
pro nové žáky. Prováděl se monitoring u žáků s problémovou docházkou, věnovala se pozornost žákům 
s výchovnými problémy individuálně či v rámci školního poradenského pracoviště. 

Hlavním cílem prevence na škole bylo zvyšování odolnosti dětí vůči rizikovému chování, snižování 
rizikových faktorů a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí a mládeže. Zaměřili 
jsme se na posilování zdravého životního stylu u dětí, rozvíjeli dobré vztahy mezi žáky. Témata 
prevence rizikového chování byla plněna v rámci výuky, školních projektů, interaktivních programů a 
akcí. Vybraná témata byla plněna při výuce na 1. stupni v předmětech Český jazyk - Komunikační, 
slohová a řečová výchova, Prvouka, Pracovní vyučování, na 2. stupni v předmětu Výchova ke zdraví, 
Občanská výchova, Český jazyk – Čtení a literární výchova, Tělesná výchova a Pracovní vyučování. 
Při výuce se využívalo vytvořené metodické příručky Prevence na ZŠ praktické Králíky pro 1. stupeň, 
příručky Prevence na ZŠ praktické Králíky pro 2. stupeň a jejích příloh a Čítanky pro 7., 8., 9. ročník 
s pracovními listy. Pedagogové pracovali s vytvořenými prezentacemi v rámci předmětů Výchova ke 
zdraví, Občanská výchova a Prvouka. U žáků ZŠS v rámci předmětu Občanská výchova a Komunikační 
výchova. Prevence byla nejčastěji realizována metodami: prezentace, komunitní kruh, modelová 
situace, skupinová práce, práce s pracovními listy, práce s obrazovým materiálem, rozhovor, 
vypravování, kladení otázek, myšlenková mapy, dotazník, čtení, sdílené čtení, rozbor textu a hry. S žáky 
se pracovalo také v rámci třídnických hodin, které se konaly 1x za měsíc. Při těchto hodinách se rozvíjela 
vzájemná spolupráce dětí, tolerance, řešila se aktuální témata.  

Škola spolupracovala s odborným pracovištěm Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí 
při provedení interaktivního programu u žáků pro 1. a 2. stupeň v rámci projektu Správná cesta (Krajské 
centrum primární prevence). Dále se s touto poradnou spolupracovalo v rámci individuálních konzultací 
třídních učitelů při řešení problémů, především psychických a při organizaci školení Setkání metodiků 
prevence, které probíhalo v letošním roce online formou metodických porad. Metodička prevence se 
zúčastnila 2x. Spolupracovalo se také se Speciálním pedagogickým centrem Kamínek v Ústí nad Orlicí, 
Rodinným integračním centrem v Lanškrouně při konzultacích a jednáních ohledně problémového 
chování u jednoho žáka.  

O preventivních aktivitách informovala metodička prevence pedagogický sbor průběžně na 
pedagogických poradách, dále dle potřeby při pracovních poradách či individuálními konzultacemi. 
Metodička se celoročně starala o schránku důvěry a nástěnku prevence, kde jsou pro žáky i rodiče 
vyvěšeny důležité informace z oblasti prevence a potřebné kontakty. Průběžně se zveřejňovaly 
příspěvky z oblasti prevence – školní projekty a akce do školního časopisu Školní Bravíčko, na webové 
stránky školy a také na facebook školy.  

U problémových žáků se do pedagogických deníků žáků zapisovaly situace, které s ním byly řešeny.  
Tento deník slouží jako podklad pro pohovory s rodiči, pro jednání s metodikem prevence či výchovným 
poradcem. V případě jednání třídního učitele se zákonným zástupcem o nevhodném chování se 
vyhotovil zápis z tohoto jednání. Dále dle posouzení situace se poté pokračovalo v práci s žákem 
v rámci školního poradenského pracoviště. Proběhla čtyři pravidelná setkání Školního poradenského 
pracoviště, konzultace s výchovnou poradkyní o problémových žácích, individuální konzultace 
s třídními učitelkami. Proběhly individuální výchovné komise s žáky, celkem 19x u 4 žáků, dále 
proběhla 3x jednání s rodiči u 1 žáka. Z rizikového chování se v průběhu školního roku řešilo: 
záškoláctví u 2 žáků, vulgární vyjadřování vůči pedagogům či žákům u 2 žáků (u jednoho opakovaně), 
problémové chování (fyzické ohrožování) u 1 žáka, porušování školního řádu (nevhodné chování ve 
škole) u 1 žáka, negativní vliv party u 1 žáka, porušování školního řádu (neplnění školních povinností) 
u 1 žáka.  

Proběhlo vyhodnocení poskytnutí finančních prostředků 10 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje za 
kalendářní rok 2020 na projekt Správná cesta. Byla podána nová žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 
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Pardubického kraje na kalendářní rok 2021 v rámci prevence rizikového chování na projekt „Správná 
cesta 2“.    

Realizované projekty, akce: 

• Den v přírodě – nespecifická prevence, realizace jednodenního projektu, jehož náplní byl 
orientačně postřehový závod, plnění dovednostních úkolů a opékání, proběhl v září 2020 

• Sport je príma! 3 – proběhl výlet do zážitkového parku Mirakulum v Milovicích, nakoupily se 
výtvarné a tělovýchovné pomůcky do výuky, projekt proběhl v září 2020, byl podpořen Pk ve 
výši 14 000,- Kč 

• Dny bezpečnostních složek Králíky – veřejná prohlídka záchranných složek, interaktivně 
zaměřená akce pro veřejnost, proběhlo v září 2020 

• Správná cesta – dvoudenní projekt specifické prevence zaměřený na rozvoj pozitivního 
sociálního chování u žáků, dobrých vztahů mezi spolužáky, vztahy mezi žáky a učiteli, rozvoji 
psychosociálních dovedností, na 1. stupni proběhl interaktivní program specifické prevence PPP 
Ústí nad Orlicí – Začátek (vytvoření a posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení 
vzniku šikany a agrese v kolektivu), na 2. stupni interaktivní program specifické prevence 
Kybersvět (prevence rizikového chování v internetovém prostoru), uskutečnily venkovní hry a 
stolní společenské hry, projekt proběhl v říjnu 2020 a byl podpořen Pk ve výši 10 000,- Kč 

• Školní vánoční besídka ve třídách – nespecifická prevence, rozvoj spolupráce mezi žáky, 
dobrých vztahů mezi žáky, proběhlo v prosinci 2020 

• Valentýnská pošta – nespecifická prevence, rozvoj dobrých vztahů, hledání kladných stránek 
u spolužáků, psaní vzkazů s milou zprávou, např. o přátelství, akce proběhla v únoru 2021 

• Dny sportu a her – dvoudenní projekt podporující pohybovou aktivitu u žáků s pobytem na 
chatě Bublačka v Pastvinách, proběhla turistická vycházka po naučné stezce Zemská brána, 
vycházka na hráz Pastvinské přehrady, procházka k místní památce Vejdově lípě a uskutečnilo 
se krátké jógové cvičení, projekt proběhl v červnu 2021, byl finančně podpořen Pk ve výši 
12 000,- Kč 

Výchovně-vzdělávací akce, akce sportovního a kulturního charakteru: 

• Vánoční výstava – naše škola 
• Velikonoční výstava – naše škola 
• Letní výstava – naše škola 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

• Zvládání problémových situací ve škole – celý pedagogický sbor 

Realizace prevence na škole je průběžně zaznamenávána v internetovém systému výkaznictví prevence 
(www.preventivni-aktivity.cz). O činnosti metodičky prevence je pořizován průběžný písemný záznam 
do Deníku rizikové chování a Deníku preventivní činnosti. 

V průběhu roku byly vypracovávány evaluace programů a projektů u žáků, na konci školního roku 
provedena evaluace Minimálně preventivního programu třídními učitelkami, které jsou podkladem pro 
vyhodnocení a následné zpracování nového MPP školy pro další školní rok. 

 

Logopedie hrou 

V letošním školním roce se kroužku „Logopedie hrou“ účastnilo v prvním pololetí 7 žáků, ve druhém 
pololetí 6 žáků – 4 žáci z prvního stupně a 2 – 3 žáci z druhého stupně. Logopedický kroužek probíhal 
1x týdně, byly mu věnovány 3 vyučovací hodiny, kterých se účastnila věkově smíšená dvojice žáků či 
skupinka max. 3 žáků. Žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti a schopnosti jak ve dvojicích, tak 
individuálně. Při práci s žáky byla upřednostňována hravá forma přístupu. Mezi hlavní činnosti našich 
hodin patřila zejména cvičení motoriky mluvidel, artikulační cvičení, cvičení na práci s dechem, 

http://www.preventivni-aktivity.cz/
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procvičování fonematického sluchu, zrakové a sluchové diferenciace, cvičení zaměřená na rytmiku, 
výslovnost jednotlivých hlásek, cvičení na rozvoj slovní zásoby, někdy též nácvik gramatických 
pravidel v řečovém projevu v návaznosti na probírané učivo v hodinách českého jazyka. V hodinách 
jsme hojně využívali různých pomůcek, např. zrcadlo, sady a soubory různých logopedických obrázků, 
dějových obrázků, bzučák, iPad s logopedickým programem – velice oblíbený byl zvukový záznam 
jednotlivých žáků, obrázkové a logopedické knihy a pracovní listy, a snad pro žáky nejpřitažlivější 
logopedické, ale i stolní a slovní deskové hry. 

Docházka žáků byla vcelku pravidelná, spolupráce a aktivita žáků na dobré úrovni. 

Výroční zpráva ŠVP 

Od 1. 9. 2020 probíhala výuka dle ŠVP ZV Škola naplno, č. j. 157/2020, dle ŠVP ZŠS I. a II. díl, č.j. 
162/2010. V průběhu školního roku vyučující zpracovávali připomínky k nově vytvořenému ŠVP. Ty 
pak budou zapracovány do nového ŠVP, které bude zpracováno dle RVP, platného od 1. 9. 2021. Nové 
ŠVP je průběžně zpracováváno, konzultováno pedagogickými pracovníky. Výuka dle nového ŠVP bude 
pravděpodobně v naší škole zahájena od 1. 9. 2023. 

Na základě doporučení PPP či SPC a žádosti zákonných zástupců byly zpracovány IVP, dle kterých byli 
žáci vyučováni. V průběhu roku bylo průběžně vyhodnocováno jejich plnění.  

V 1. a 3. čtvrtletí bylo žákům předáno slovní hodnocení. Jednou za čtrnáct dní žáci dostávali týdenní 
plány s vyznačeným učivem, očekávanými výstupy, domácími úkoly, termíny zkoušek a důležitými 
informacemi. V letošním školním roce proběhly třídní schůzky po telefonu z důvodu pandemie – učitel 
se telefonicky spojil se zákonnými zástupci žáka v předem dohodnutém termínu a informoval o 
prospěchu a chování žáka. 

V době uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie byly žákům tvořeny výukové plány na období 
dvou týdnů, ve kterých bylo uvedeno učivo a úkoly pro žáky. Plány byly zveřejňovány na webových 
stránkách školy. Prezentace, pracovní listy i plány byly žákům posílány emailem, nebo předávány 
rodičům v tištěné podobě ve škole. Každý učitel telefonicky hovořil 2x až 3x týdně s každým žákem, 
kterého vyučuje, dle stanoveného rozvrhu. Po telefonu probíhal výklad nového učiva, kontrola 
zpracovaných úkolů, vysvětlování toho, čemu žák nerozuměl. Jednou týdně vyučující sepisovali 
písemnou zprávu z distančního vzdělávání, kterou posílali ředitelství školy. 

Dle ŠVP proběhly tyto projekty či celoškolní akce: Za zvířátky do lesa, Smyslové vnímání přírody, 
Ekologický týden (v září – náhrada za školní rok 2019/2020, v červnu 2021). Dle ŠVP byl realizován 
dvoudenní projekt Já, Evropa a svět – Halloween. Náplní projektu je (v obecné rovině) vyhledávání 
informací, praktické činnosti (umístění státu, vlajka, příroda, hlavní město, jazyk, výrobky, lidé a významné 
osobnosti, významné památky, zajímavosti, zvyky, tradice, kuchyně, kultura – hudba, film, ….) Výstupem 
projektu je prezentace jednotlivých států v gymnastickém sále školy (klipart, tanec, zpěv, dramatizace, 
výrobky, …).  V rámci prezentace výstupů projektu Halloween přišli všichni žáci i pedagogičtí 
pracovníci v halloweenských kostýmech, připravili halloweenskou kuchyni, předvedli koledování, 
seznámili ostatní s halloweenskými zvyky a tradicemi v jednotlivých státech. 

Průřezová témata byla realizována v rámci celoškolních akcí a projektů, byla vřazena do vyučovacích 
předmětů.  

Žákům s narušenou komunikační schopností byla věnována individuální logopedická péče. 
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Metodická sdružení 

Český jazyk 

Činnost probíhala dle ročního plánu (metodické vedení slabých žáků, zpracování IVP, slovní hodnocení, 
rozsah a hodnocení kontrolních prací, hodnocení žáků, …). Při výuce byly využívány výukové materiály 
vytvořené v rámci projektu OP VK Škola plná života I a II (jazyková výchova – pracovní listy, testy, 
výukové hry, cvičebnice, čtení – pracovní listy k mimočítankové četbě, čítanky s pracovními listy), 
tablety z projektu Škola hrou (Šablony II).  

Každé úterý bylo věnováno podpoře čtenářství. Jednou v měsíci jsme navštěvovali Městskou knihovnu 
Králíky, kde žáci plnili úkoly z dětských knih a časopisů, půjčovali si knihy domů. 2x do měsíce 
probíhala ve třídách dílna čtení, při níž si žáci četli vypůjčené knihy, po přečtení zpracovávali „Vizitku 
knihy“.  Jednou do měsíce byly při hodině čtení použity metody na podporu čtenářské gramotnosti (čtení 
s předvídáním, vyjádření představ, skládankové čtení).  

Ve spolupráci s MAP Orlicko proběhly dvě ukázkové hodiny čtení s využitím metod na podporu 
čtenářské gramotnosti pro učitele z jiných škol. Proběhly on-line formou, a to na 1. stupni pod vedením 
paní učitelky Mgr. L. Šponarové, a na 2. stupni pod vedením paní učitelky Mgr. I. Nesvadbové. Průběh 
hodin se vydařil, o čemž svědčí kladné hodnocení účastníků on-line přenosu. 

V únoru žáci psali valentýnská přáníčka svým spolužákům, které na den sv. Valentýna roznesli žáci 8. 
ročníku („Valentýnská pošta“). Byla vydána tři čísla Školního bravíčka. Příspěvky děti tvořily 
v rámci slohové výchovy, příspěvky do časopisu žáci vyhledávali a odesílali v rámci informatiky. 
V časopise byly prezentovány mj. výstupy školních projektů a akce a úspěchy školy. Časopis je 
distribuován do Městské knihovny Králíky, do Městského muzea Králíky, na MÚ, je rozdáván žákům, 
je zveřejňován na webových stránkách školy.   

V rámci distanční výuky byly žákům zpracovávány pracovní listy k probíranému učivu, učební listy se 
srozumitelným výkladem nového učiva, které bylo zároveň vysvětlováno telefonicky. Výukový materiál 
byl žákům posílán emailem a předáván v tištěné podobě jednou za 2 týdny. Při pravidelných 
telefonických konzultacích bylo žákům vysvětlováno nové učivo, bylo kontrolováno splnění zadaných 
úkolů, vysvětleno zjištěných nedostatků. Bylo podporováno čtenářství (zpracování pracovních listů, 
konzultace se žáky o přečtených knihách).  

Matematika 

Činnost probíhala dle celoročního plánu. Vyučující předmětu matematika se pravidelně scházeli na 
schůzkách. 

 Školní vzdělávací program - zpracování tematických plánů, zapracování změn dle nového 
ŠVP - ZŠ, kontrola časového rozvržení učiva, kontrola plnění, průřezová témata 
 

 Individuální vzdělávací plány – tvorba ve spolupráci s výchovnou poradkyní, kontrola plnění 
ve čtvrtletích, zhodnocení užitých metod a forem práce, vyvození závěrů a doporučení pro další 
výuku, zpracování zprávy 
 

 Požadavky na domácí přípravu žáků - koordinace nároků, spolupráce s rodiči 
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 Distanční výuka – formou telefonických rozhovorů, videorozhovorů, stanovení pravidelného 
času, výklad nového učiva, společné procvičování, zadání práce na procvičení, následná 
kontrola, klasifikace, poskytnutí vytištěných pracovních listů, zapůjčení pomůcek 
 

 Pololetní práce, klasifikace – příprava, časové zařazení, stanovení rozsahu, náročnosti, 
hodnocení, konzultace a stanovení kritérií pro pololetní klasifikaci žáků 
 

 Projekt EU – šablony II – využití zábavných úloh k rozvoji prostorové orientace - setkávání 
učitelů matematiky, seznámení s novými úlohami, využití úloh ve výuce – každý vyučující 
celkem 4x, vzájemné konzultace o průběhu hodin, zhodnocení, písemné zápisy z hodin, 
uskutečnění 6 vzájemných hospitací 
 

 Metodické vedení slabě prospívajících žáků - stanovení způsobu nápravy, postupy  
 

 Využívání ICT techniky ve výuce – práce s výukovými programy na PC (učebna ICT), na 
tabletech v hodinách matematiky 
 

 Hodnocení žáků – zpracování čtvrtletního slovní hodnocení (listopad, duben), sebehodnocení 
– žáci vedeni k sebehodnocení, sebehodnocení v týdenních plánech  
 

 Nákup nových pomůcek 
 

 Spolupráce při řešení problémů, projednávání důležitých otázek vztahujících se k předmětu, 
sdělování si svých zkušeností 

Pracovní vyučování 

Činnost probíhala dle ročního plánu. Pedagogičtí pracovníci se scházeli na metodických sdruženích, kde 
řešili aktuální problémy, vyhodnocovali plnění ročního plánu, plánovali aktivity, hodnotili pokroky 
žáků. V 1. a 3. čtvrtletí žáci získali písemné slovní hodnocení, je dbán důraz na sebehodnocení žáků 
v každé vyučovací hodině. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Žáci se učí zpracovávat půdu, obohacovat ji o živiny (hnůj, zelené hnojení, jícha z rostlin), pečovat o 
zasazené rostliny, zeleninu, ovoce, bylinky, květiny. 

Na školním pozemku byly osázeny záhony zeleninou, kterou žáci zpracují při výuce vaření (brambory, 
dýně, melouny, pór, kořenová zelenina, jahody, cibule, česnek, hrách). V říjnu jsme sklidili tři  zralé 
melouny, několik kusů dýně hokaido, které byly zpracovány při výuce vaření (polévka, gratinovaná 
dýně). Skleník byl osázen rajčaty, okurkami a paprikami – sadbu si předpěstovali žáci. Pro zalévání je 
využívána dešťová voda, půda je obohacována přírodními hnojivy – kravský hnůj, zelené hnojení, jíchy 
(z kopřiv, listů rajčat). V ovocném sadu byly ostříhány stromy. Bylo uskladněno ovoce a zelenina 
(zavaření, zmražení, uskladnění do sklepa) pro využití při výuce vaření. Byly sklizeny bylinky 
z bylinkových záhonů, usušeny a využity při přípravě čajů, vaření. 

V budově školy žáci pečují o květiny ve svých třídách, učí se rozpoznávat škůdce pokojových rostlin, 
rozmnožovat pokojové rostliny. Žáci se učili množit balkonové rostliny – muškáty – řízkováním, 
vypěstovanými rostlinami se osázely venkovní truhlíky. 

Vermikomostér – žáci se starají o žížaly, vzniklý kompost a žížalí čaj používají na hnojení pokojových 
rostlin. 
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RUKODĚLNÉ PRÁCE V DÍLNÁCH 

Žáci se učili pracovat se dřevem a kovem, s keramickou hlínou, netradičními a kombinovanými 
materiály, učili se šít, aranžovat, tvořili výrobky z použitých materiálů („recyklace“). Se svými výrobky 
se prezentovali na vánoční výstavě, která byla instalována v čítárně Městské knihovny Králíky. 
Velikonoční výstava proběhla za sklem v budově naší školy. Nově jsme uspořádali letní výstavu, která 
byla opět instalována v čítárně Městské knihovny Králíky.  Prezentace výstav proběhla ve Školním 
bravíčku, Králickém zpravodaji, v městském rozhlase, na fcb, webových stránkách školy. Výrobky (a 
výkresy) žáků rovněž zkrášlují školní prostory. 

Společně s Městskou knihovnou Králíky jsme založili komunitní semínkovnu. V hodinách pracovního 
vyučování žáci zhotovili krabici semínkovny, stříhali a lepili pytlíčky, polepovali je popiskami a plnili 
semínky.  

KUCHYŇSKÉ PRÁCE 

Při výuce vaření jsou využívány moderní kuchyňské spotřebiče. Žáci se učili uvařit různé druhy polévek, 
hlavních jídel (s masem i bezmasých), moučníků, pokrmy zdravé výživy, slavnostní pokrmy. Učili se 
správně stolovat a chovat se u stolu, učili se slavnostně prostřít stůl. Při výuce vaření byly využity ovoce, 
zelenina a bylinky ze školní zahrady. 

Školní  družina 

V letošním školním roce proběhla celoroční hra NÁMOŘNÍCI NA PALUBU, která navazovala na 
školní vzdělávací program ŠD. Čekaly na nás úkoly, za které jsme získávali v prvním pololetí žraloky. 
Komu se podařilo ulovit deset žraloků, získal sladký ostrov „Margot“. Pokračováním ve druhém 
pololetí bylo najít sladký poklad za deset získaných zlaťáků. Zábavnou formou jsme společně 
malovali navrženou loď na asfalt, zahráli jsme si bowling, skládali lodičky z papíru, lepili jsme ze 
dřívek svůj vlastní ostrov. 

Celoročně jsme se věnovali ekologii, kde jsme se učili správně třídit odpad, hráli ekologické hry. Během 
celého roku jsme hráli vědomostní hry, kvízy, stavěli stavebnice, puzzle. 

Formou didaktických her a soutěží nám byla dána možnost si zopakovat učivo z prvouky, českého 
jazyka a matematiky. Často byla využívána počítačová učebna, kde každý měl možnost věnovat se tomu, 
co ho baví: počítačové hry, psaní emailu. Každý měsíc jsme se sešli v čajovně, kde jsme si uvařili čaj, 
připravili si něco dobrého na zub a společně si povídali na dané téma. Každodenně nám byla dána 
možnost se odreagovat pohybovými aktivitami na dětském hřišti, svoje svaly jsme si trénovali 
posilovacími cviky ve školní družině. Aktivity v tělocvičně byly kvůli pandemii omezeny. 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace byla 
činnost školní družiny od 2.11. do 17.11. a od 25.2.do 12.4. přerušena. 

Plánovaná větší akce se uskutečnila venku až na den dětí, kdy jsme se sešli v námořnickém oblečení 
před školou a každý z nás musel splnit připravené úkoly: lovení rybiček, lov na žraloka, stavění majáku, 
námořnická večeře, navlékání perel.  

V průběhu školního roku proběhla tři projektová odpoledne.  

11.9.2020 jsme navštívili Biofarmu na Dolní Hedeči, kde jsme se seznámili s výrobou sýrů a jogurtů, 
kde jsme měli možnost vše ochutnat. Prohlédli jsme si zvířata a zemědělskou techniku. 

9.12.2020 nás navštívila paní keramička, která nám ukázala točení na keramickém kruhu. Byla nám 
dána možnost si vše vyzkoušet a každý z nás si vytočil hezkou mističku. 
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18.12.2020 mezi nás přišla paní učitelka, se kterou jsme společně došli na náměstí, kde jsme se seznámili 
s historii našeho města a potom jsme plnili připravené úkoly. Vymrzlí jsme se vrátili do školní družiny, 
kde jsme měli celé náměstí poskládat z připravených fotografií. 

Projektová odpoledne se nám moc líbila. 

Děti se v družině učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. 

Celoroční program byl zaměřen na individuální přístup k žákům, rozvoj samostatnosti, získávání 
sebevědomí, všem byla dána možnost spoluúčasti na volbě a tvorbě programu. 

Škola plná života  (Zdravá škola) 

Naplňováním programu naše škola rozvíjí dobré vztahy, o které nepřetržitě pečuje, vytváří příjemné, 
přátelské a pozitivní prostředí. Učí a rozvíjí u dětí nové znalosti, ale i dovednosti z oblasti zdraví 
tělesného, duševního a sociálního. 

Stěžejním cílem je v následujícím tříletém Rámcovém programu Zdravé školy podpora pohybové 
aktivity u žáků a pokračování v dlouholetých tradicích a akcích školy. V letošním školním roce se 
podařilo naplnit většinu aktivit a cílů prováděcího plánu pro školní rok 2020/2021. 

Proběhlo vyhodnocení poskytnutí finančních prostředků 14 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje za 
kalendářní rok 2020 na projekt „Sport je príma 3“. Podařilo se nám získat finanční prostředky z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2021 na projekt „Dny sportu a her“ ve výši 12 000,- Kč, který jsme 
zrealizovali v červnu 2021.   

V průběhu školního roku se pracovalo na zpracování podkladů pro čtvrtou inovaci programu Zdravé 
školy, která byla zaslána v červnu k posouzení na Státní zdravotní ústav v Praze.  

Environmentální výchova 

Činnost probíhala dle Dlouhodobého i celoročního plánu EVVO. 

ÚČAST V CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH, KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH: 

1. Škola je zapojena do celostátního projektu M.R.K.E.V., v rámci něhož jsou do školy zasílány 
aktuality v oblasti EVVO, časopis Bedrník. 

2. RECYKLOHRANÍ 
Byla omezena činnost projektu z důvodu pandemie.  

3. Zelený ParDoubek  
V listopadu 2020 proběhlo vyhlášení výsledků krajské soutěže Zelený ParDoubek. Naše škola 
získala ocenění Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně. Naše prezentace zaměřená na 
místně zakotvené učení byla vybrána jako nejlepší a byla prezentována ostatním školám na 
konferenci coby příklad dobré praxe.. 

Finanční příspěvky: 

Ve spolupráci se z. s. KOTVA jsme získali finanční příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 
20.000,- Kč na Ekologický týden, který měl proběhnout ve druhém červnovém týdnu minulého školního 
roku. Z důvodu omezeného provozu školy byl projekt přesunut na měsíc září. Součástí projektu byl 
dvoudenní ekovýchovný pobyt v SEV Paleta Oucmanice, badatelská výuka v lese, Smyslové vnímání 
přírody, Den řemesel. V tomto školním roce jsme opět zažádali o finanční příspěvek z rozpočtu 
Pardubického kraje, obdrželi jsme 17.000,- Kč na tradiční Ekologický týden. Ten proběhl v měsíci 
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červnu. Ústředním tématem byly bylinky – žáci zjišťovali jejich léčivou moc, poznávali je, sbírali a 
sušili, vytvářeli sirupy, med, tinktury, dle receptu paní lékárnice si namíchali čaje. Navštívili jsme 
Ekocentrum Paleta Oucmanice, kde žáci absolvovali výukový program Bylinky a Malování hlínou. 
Tradiční Den řemesel, výlet do Velkých Losin s návštěvou zámku, aquacentra a muzea papíru završily 
celý projekt.  

Akce: 

Smyslové vnímání přírody proběhlo v září. Ve věkově smíšených týmech žáci vnímali přírodu všemi 
smysly v přírodním prostředí okolí Amálky. 

Za zvířátky do lesa s myslivcem – tradiční akce proběhla v únoru. V září žáci sbírali kaštany, žaludy, 
které přinesli zvířátkům ke krmelci do lesa v Dolní Orlici. Pan myslivec děti seznámil se živočichy, kteří 
ke krmelci chodí, učil je poznávat jejich stopy, vysvětloval jim, co mají zvířátka ráda.   

Stezka Ferdy mravence 

Při již tradiční akci, která proběhla v závěru školního roku, jsou žáci rozděleni do věkově a rozumově 
smíšených skupin. Na stanoveném území v okolí Amálky plní různé úkoly s přírodní tematikou pod 
dohledem vyučujících. Podmínkou pro splnění úkolu je jeho splnění všemi členy skupiny (důraz na 
vzájemnou pomoc, pomoc slabšímu).  

Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku 

Ve spolupráci s CHKO Jeseníky jsme se celá škola účastnila Dne otevřených dveří na Králickém 
Sněžníku. Žáci se seznámili s prací ornitologa, lesníka, myslivce, seznámili se s faunou a flórou dané 
oblasti, zkoušeli rýžovat zlato, sázet stromky. Starší žáci vyšli po naučné stezce až na vrchol 
Králického Sněžníku. 

Vzdělávání pedagogů: 

1 pedagogický pracovník se zúčastnil krajské konference EVVO, která proběhla on-line. 

Celoroční aktivity: 

− Třídění odpadů v celé škole (papír, plasty, kov, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad – baterie, 
elektroodpad, tonery) 

− Sběr pomerančové a citrónové kůry 
− Péče o okolí školy, zeleň v budově školy 
− Krmení ptáčků, rybiček v akváriu 
− Vermikompostování – chov kalifornských žížal, jejich krmení, využití produktů – žížalího čaje ke 

hnojení rostlin, hlíny – přidání k pokojovým rostlinám.  

Prezentace ekovýchovných aktivit školy: 

Králický zpravodaj, Školní bravíčko, Orlický deník, fcb školy a Městské knihovny Králíky 

www.zspkraliky.cz, www.ekovychova.cz , www.klickevzdelani.cz   

  

http://www.zspkraliky.cz/
http://www.ekovychova.cz/
http://www.klickevzdelani.cz/
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Komunitní škola 

Naše škola je otevřenou školou, cíleně vyhledává a podporuje spolupráci s vnějšími partnery. Mezi 
nejdůležitější spolupráci patří spolupráce s rodiči. Probíhá maximální informovanost rodičů o 
vzdělávání žáků prostřednictvím týdenních plánů, prostřednictvím třídních schůzek ve třech (učitel, 
rodič, žák – v letošním školním roce z důvodu pandemie probíhaly telefonicky), třídní učitelé 
komunikují s rodiči svých žáků osobně i telefonicky. O dění ve škole jsou informováni prostřednictvím 
školního časopisu Školní bravíčko, prostřednictvím informačních letáků. V době uzavření školy učitelé 
intenzivně spolupracovali s rodiči žáků prostřednictvím telefonu, v rámci osobního setkání, následně 
probíhala výuka žáků po telefonu. 

Již tradiční spolupráce probíhá s Městskou knihovnou Králíky. Každé druhé úterý v měsíci naši žáci 
navštěvují dětské oddělení knihovny, kde plní soutěžní úkoly a zdarma si vybírají knihy ke čtení doma 
či v dílně čtení. V knihovně jsme instalovali vánoční a nově i letní výstavu žákovských prací, pracovnice 
knihovny ji zpřístupňují návštěvníkům. Do knihovny distribuujeme náš školní časopis Školní bravíčko 
(na dětské i dospělé oddělení). Ve spolupráci s knihovnou jsme založili komunitní semínkovnu, jejíž 
fungování závisí na naší vzájemné spolupráci. Pracovnice knihovny převezmou od občanů semínka 
rostlin, naši žáci vytvoří pytlíčky s popisky, naplní je semínky a odevzdají zpět do knihovny, kde slouží 
pro nadšené zahrádkáře. Za téměř dvacetiletou spolupráci jsme pracovnice knihovny nominovali na 
Cenu Ď. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků došlo v září – ze všech nominovaných v Pardubickém 
kraji právě kralická knihovna obdržela Cenu Ď. K celostátnímu setkání na Nové scéně ND v Praze dojde 
v říjnu 2021. 

Městské muzeum Králíky patří rovněž mezi stálé partnery školy. I sem distribuujeme náš školní časopis, 
rovněž vedení města Králíky.  

Dalším partnerem naší školy je MAP Orlicko. Ve spolupráci s ním jsme aktualizovali plán potřeb naší 
školy, v květnu jsme realizovali ukázkovou hodinu čtení na 1. a 2. stupni naší školy. Jak hodnotili 
účastníci proběhlé hodiny? 

„Excelentní.“ 
„Obdiv žákům a pedagogům a děkuji za možnost nahlédnutí „pod pokličku“ čtenářských dílen.“ 
„Skvělé propojení čtení s vyjadřováním vlastního postoje žáků - ankety a dramatická výchova.“ 

Mezi další, kteří se školou pravidelně spolupracují, patří myslivci (realizace projektu Za zvířátky do 
lesa), Policie ČR, Úřad práce (realizace besed pro žáky), PPP a SPC (odborná vyšetření žáků, 
konzultace), ZUŠ Králíky, Hasičský záchranný sbor – z důvodu pandemie byla v letošním školním roce 
spolupráce omezena. 

Sportovní činnost 

V letošním školním roce 2020-2021 jsme si sportovních aktivit vzhledem ke koronavirové situaci moc 
neužili, ale zcela jsme se odradit nenechali a pro naše žáky jsme několik sportovně laděných dní přece 
jen připravili. 

Den v přírodě 

Dne 3.9.2020 se celá naše škola vydala do okolí chaty Amálky v Králíkách, aby si zde užila projektový 
den, který byl zaměřen na pohybovou aktivitu žáků, vzájemnou spolupráci a pomoc nejslabším článkům 
v kolektivu. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených družstev, ve kterých se zúčastnili orientačně 
postřehového závodu, v rámci kterého probíhali trasu vyznačenou barevnými fáborky a vyhledávali 
turistické značky na kartičkách. Dále se družstva potýkala s dovednostními úkoly – čekala je práce 
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s mapou, luštění šifry pomocí Velkého polského kříže a vázání uzlů. Na posledním stanovišti se náramně 
hodilo, že slunce krásně svítilo a žáci měli možnost slunce pozdravit, nechat svá těla sluncem rozehřát, 
posílit a po ránu protáhnout pomocí jógového cvičení s názvem „Pozdrav slunci“. Závěrem a odměnou 
celého dne bylo, pro žáky oblíbené, opékání vuřtů. 

Výstup na Králický Sněžník 

Za sportovní výkon našich starších žáků lze jistě považovat i výstup na Králický Sněžník, který se konal 
dne 9.9.2020 v rámci Dne otevřených dveří na Králickém Sněžníku a který tradičně pořádala CHKO 
Jeseníky. Ti, co se rozhodli vystoupat na vrchol, museli prokázat sílu, odhodlanost a hlavně vytrvalost, 
poněvadž zdolat 1424m převýšení není zkrátka jen tak. Avšak výhled na Orlické hory, Hrubý Jeseník a 
ochlazení u studánky, kde pramení řeka Morava, stála určitě za to. 

Pro mladší žáky byl od organizátorů akce připraven bohatý a velice poutavý program, který si všichni 
řádně užili. Žáci měli možnost nahlédnout do tajů myslivosti, včelařství, sázení stromků, rýžování 
drahých kamenů, činnosti horské služby a dalších zajímavostí.  

Dny sportu a her 

Ve dnech 17. – 18.6.2021 se žáci naší školy zúčastnili dvoudenního pobytu v nedalekých Pastvinách. 
První den jsme vyrazili na turistický výlet na oblíbené výletní místo zvané Zemská brána. Šli jsme po 
vyznačené naučné stezce, kde si žáci na informačních tabulích vyzkoušeli různé zábavné úkoly týkající 
se místní fauny a flóry. Naše cesta vedla lesem podél toku Divoké Orlice, ve které se někteří otužilejší 
žáci v teplém slunečném dni dosyta vydováděli. Došli jsme zdárně do Klášterce nad Orlicí, odkud se 
znavenější mladší žáci vrátili autobusem zpět do Pastvin a ti vytrvalejší, došli zdatně pěšky až na chatu 
Bublačku, kde jsme byli ubytováni. V pozdním odpoledni a po příjemné vycházce jsme navštívili 
Pastvinskou přehradu, ve které se někteří opět rádi smočili. Na závěr dne jsme si zacvičili zklidňující 
jógovou sestavu „Pozdrav Měsíci“, který se pěkně hodil k uvolnění od námahy z uplynulého dne. 

Druhý den nás čekal opět turisticky laděný den. Mladší žáci navštívili místní přírodní památku Vejdovu 
lípu a kroky starších žáků vedly k hrázi Pastvinské přehrady, kde se o této stavbě něco zajímavého 
dozvěděli. 

Tento dvoudenní sportovně turistický pobyt byl finančně podpořen Pardubickým krajem, tímto mockrát 
děkujeme. 

Klub zábavné logiky a deskových her 

Letošní školní rok navštěvovalo „Klub zábavné logiky a deskových her“ 8 žáků v prvním pololetí a 6 
žáků v druhém pololetí. Klubové schůzky probíhaly jednou týdně v časovém rozmezí od 14:00 do 15:00 
hodin. V prvním pololetí se mezi nejoblíbenějšími ujala strategická hra Karak, ve které byli vyhlášeni 
nejúspěšnější hráči. Ve druhém pololetí jsme se snažili hrát co nejvíce her nových, které byly voleny 
formou ankety, vždy však byl výběr her volen tak, aby byly pro žáky motivující, rozmanité, ale také 
přínosné. Hrály se hry deskové (Jožin z bažin, Člověče nezlob, se!, Žížaly, Dixit,…), strategické (Karak, 
Kingdomino, Vlakem po Evropě,…), postřehové hry (MishMash, Dobble,…), motorické hry (Mikádo, 
Věž, Stolní bowling a curling, Záchod,…), logické a vědomostní hry (Umí prase létat, Cubissimo, 
Picasso, Povím ti to – zajímavý soubor her dle vzdělávací metody Montessori, Brainbox…), karetní a 
slovní hry a další.  

Hlavními hodnotami a smyslem našeho klubu, zejména při hodnocení her, jsou vždy cit pro čestné 
jednání, ochota ke spolupráci a snaha dotáhnout hru do konce, i přesto, že se zrovna nedaří vyhrát. I 
prohrávat je třeba se naučit a všichni u nás v klubu víme, že „Kdo si hraje, nezlobí!“ 

Děkujeme také mnohokrát Městské knihovně Králíky za možnost zapůjčení některých krásných a pro 
nás nových her.  
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Grantová řízení, sponzoři 

Ve školním roce jsme podali žádosti na projekty financované z rozpočtu Pardubického kraje. V září 
2020 byly podpořeny projekty prevence rizikového chování Správná cesta částkou 10000,- Kč,  a Zdravé 
školy – Sport je príma 3 částkou 14000,- Kč, v červnu 2021 projekt Dny sportu a her  byl podpořen 
částkou 12000,- Kč. Podpořen byl projekt Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky (ve spolupráci se 
z. s. K.O.T.V.A.), na nějž jsme získali 17.000,- Kč (rok 2021).  

Projekt OPVVV Šablony II – Škola hrou 

Od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 probíhal projekt Škola hrou, který je podpořen finanční částkou ve výši 
491 282,- Kč. 

Byly realizovány tyto aktivity: 

• Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD  
• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti) 
• Zapojení ICT technika do výuky 
• Využití ICT ve vzdělávání (64 týdnů) 
• Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky) (1x 5 měsíců) 
• Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk) (4x 5 měsíců) 
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD (3x 2 setkání) 
• Projektový den v ŠD (6x) 

Byla sepsána závěrečná monitorovací zpráva, která čeká na schválení. 

Projekt OPVVV Šablony III – Učíme se hrou 

Byla sepsána žádost na realizaci projektu Učíme se hrou, který by měl být zahájen od 1. 9. 2021, ukončen 
k 30. 6. 2023. Rozpočet projektu činí 233426,- Kč. Naplánovány jsou tyto aktivity: 

• Využití ICT ve vzdělávání (48 týdnů) 
• Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky) (3x 5 měsíců) 
• Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk, komunikační výchova) (5x 5 měsíců) 
• Projektový den (4x) 

 

Distanční výuka 

V letošním školním roce jsme žáky distančně vzdělávali v období od 2. 11. do 17. 11. 2020 a od 26. 2. 
do 11. 4. 2021. Navázali jsme na zkušenosti z loňského školního roku, kdy se nám osvědčil model 
individuálního vzdělávání žáků po telefonu.  

Žákům byly zpracovávány týdenní plány s učivem, úkoly, termíny, byly jim předány osobně či 
zaslány emailem výukové materiály (pracovní listy, prezentace). Byl stanoven rozvrh individuálních 
konzultací včetně rozvrhu vyučovaných hodin (v každém dni probíhala s každým žákem individuální 
výuka po telefonu určitých předmětů). Do výuky po telefonu se zapojili jak učitelé, tak pedagogičtí 
asistenti. Každý pedagogický pracovník se s každým dítětem zkontaktoval 2 až 3x týdně, v případě 
potřeby i vícekrát. V rámci telefonické konzultace vždy proběhla kontrola zpracovaného úkolu, který 
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byl zadán buď v týdenním plánu či při předchozí konzultaci, výklad nového učiva či procvičení již 
probraného učiva, probíhalo i zkoušení po telefonu. Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že mnozí 
žáci dosahovali lepších výsledků při individuální telefonické konzultaci než při běžné školní výuce. 

V letošním školním roce proběhly i třídní schůzky po telefonu, kdy se třídní učitel spojil se zákonným 
zástupcem dítěte v předem známém termínu (rodiče si z nabídky volili vhodný čas telefonického 
spojení) a prodiskutoval s ním prospěch, chování jejich dítěte. 

Údaje o kontrolách 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla 1 kontrola – kontrolní odd. KrÚ Pk  říjen 2020 

 

Údaje o hospodaření školy 

(za kalendářní rok 2020) 

Úvod 

Škola vede podvojné účetnictví. Mzdy i účetnictví jsou realizovány programem VEMA. Z hlediska účetnictví 
tvoří škola jednu vykazující jednotku. Hospodářskou činnost škola nevykazuje. 

Vytýčené úkoly v roce 2020 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek 26886,38 Kč. 

Finančním zdroje v roce 2020 : 8 283 302,18 Kč 

z toho 
Provozní dotace 649 000,- 
Přímá dotace 7 471 609,-  
Nespotřebovaná dotace 124 801,78 
Transfer 14 471,- 
Výnosy z transf. Licence 11 084,- 
Dotace Potravin. pomoc 4 240,90 
Jiné výnosy 8 095,50 
Celkem 8 283 302,18 

Stav účtu k 31.12.2020 

běžný účet: 952 655,15 Kč,         účet FKSP: 154 949,36 Kč  pokladna: 2 793,- Kč 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu 

− v roce 2020 byl realizován nařízený odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 45 000,-Kč. 

− organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku 

− organizace nemá žádné další stanovené odvody zřizovatelem 
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Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy 

Organizace v roce 2020 vykázala kladný HV v celkové sumě 26 886,36 Kč. Tato částka bude převedena v 
roce 2021 do fondu rezervního.  

Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje 

1. Hospodářskou činnost škola nevykazuje. 

2. Mimorozpočtový zdroj škola nemá. 

Péče o spravovaný majetek 

Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence. 
Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených manuální 
formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku je na základě 
vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení inventarizace a vyřazení z 
evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen štítky s inv. čísly. Veškerý majetek 
byl odsouhlasen s náklady v účetnictví. 

Stav majetku po inventarizaci k  31. 12. 2020 

počáteční stav   přírůstek             odpis  zůstatek 

č.ú. 02200 DHM     > 40 000,- 738 397,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 738 397,85 Kč 

č.ú. 02800 DDHM    > 3 000,- 2 495 225,20 Kč 183 932,90 Kč 160 125,49 Kč 2 519 032,61 Kč 

č.ú. 90200 JDDHM  < 3 000,- 1 065 196,77 Kč 12 659,00 Kč 50 626,94 Kč 1 027 228,83 Kč 

č.ú. 01800 DDNM   > 7 000,- 88 760,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88 760,90  

č.ú. 90100 JDDNM <  7 000,- 168 581,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 168 581,60  

č.ú. 02100 Budovy 4 782 806,00 Kč 77 761,00 Kč 0,00 Kč 4 860 567,00  

č.ú. 03100 Pozemky 55 741,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 741,00  

 

 

Přehled stavu účtů k 31. 12. 2020 

  

Přehled stavu účtů k období 12.20 

Účet  Počáteční 
  

Strana MD  Strana DAL  Konečný 
  

01800 - DDNM  88760.90  0.00  0.00  88760.90  

02100 - Budovy, haly a stavby  4782806.00  77761.00  0.00  4860567.00  

02200 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  685767.70  0.00  0.00  685767.70  

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje  52630.15  0.00  0.00  52630.15  

about:blank/vmstavuc?p='Budovy,%20haly%20a%20stavby';u='02100'
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02800 - DDHM  2496949.70  296686.69  274603.78  2519032.61  

03100 - Pozemky  55741.00  0.00  0.00  55741.00  

04200 - Pořízení DHM  0.00  77761.00  77761.00  0.00  

07800 - Oprávky k DDNM  -88760.90  0.00  0.00  -88760.90  

08100 - Oprávky k budovám, halám a stavbám  -1745044.00  0.00  58687.00  -1803731.00  

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům m. věcí  -615459.00  0.00  30339.50  -645798.50  

08800 - Oprávky k DDHM  -2496949.70  274603.78  296686.69  -2519032.61  

11200 - Materiál na skladě  0.00  8095.50  8095.50  0.00  

24101 - Běžný účet KB  890115.10  8869637.64  8949941.17  809811.57  

24111 - Účet 411 krytí FO  71000.00  0.00  0.00  71000.00  

24150 - Účet 416 krytí fondu investic  52467.23  19376.35  0.00  71843.58  

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP  83634.94  126479.42  55165.00  154949.36  

26100 - Pokladna  7200.00  51765.00  56172.00  2793.00  

26201 - Peníze na cestě z KB  0.00  30000.00  30000.00  0.00  

26202 - Peníze na cestě - PLATBA PŘÍSPĚVKU OBĚDY ZAM. 
  

0.00  12830.00  12830.00  0.00  

26205 - Peníze na cestě - platba půjčky FKSP  0.00  18000.00  18000.00  0.00  

26210 - Peníze na cestě - 2,00 % FKSP  0.00  108279.42  108279.42  0.00  

26300 - Ceniny  348.00  0.00  0.00  348.00  

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN  110100.00  162400.00  222900.00  49600.00  

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA  12850.00  67800.00  71190.00  9460.00  

31405 - Poskytnuté provozní zálohy - SLUŽBA ZELENÝ  400.00  0.00  0.00  400.00  

32100 - Dodavatelé  -12253.97  933811.45  948495.33  -26937.85  

32404 - Přijaté zálohy - obědy Krsková  -584.00  4388.00  6000.00  -2196.00  

32419 - Přijaté zálohy - obědy Ježková  -1243.00  3076.00  2008.00  -175.00  

32434 - Přijaté zálohy - obědy Hanáková  -216.00  216.00  0.00  0.00  

32453 - Přijaté zálohy - obědy Adamová  -1136.00  3920.00  4200.00  -1416.00  

32455 - Přijaté zálohy - obědy Hanák  212.00  946.00  1158.00  0.00  

32456 - Přijaté zálohy - obědy Látalová  -984.00  3603.00  3000.00  -381.00  

32457 - Přijaté zálohy - obědy Kholová  -1032.00  4154.00  3000.00  122.00  

about:blank/vmstavuc?p='DDHM';u='02800'
about:blank/vmstavuc?p='Po%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20DHM';u='04200'
about:blank/vmstavuc?p='Opr%C3%A1vky%20k%20budov%C3%A1m,%20hal%C3%A1m%20a%20stavb%C3%A1m';u='08100'
about:blank/vmstavuc?p='Opr%C3%A1vky%20k%20samost.%20movit%C3%BDm%20v%C4%9Bcem%20a%20soubor%C5%AFm%20m.%20v%C4%9Bc%C3%AD';u='08210'
about:blank/vmstavuc?p='Opr%C3%A1vky%20k%20DDHM';u='08800'
about:blank/vmstavuc?p='Materi%C3%A1l%20na%20sklad%C4%9B';u='11200'
about:blank/vmstavuc?p='B%C4%9B%C5%BEn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20KB';u='24101'
about:blank/vmstavuc?p='%C3%9A%C4%8Det%20416%20kryt%C3%AD%20fondu%20investic';u='24150'
about:blank/vmstavuc?p='B%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20%C3%BA%C4%8Dty%20prost%C5%99edk%C5%AF%20finan%C4%8Dn%C3%ADch%20fond%C5%AF%20FKSP';u='24310'
about:blank/vmstavuc?p='Pokladna';u='26100'
about:blank/vmstavuc?p='Pen%C3%ADze%20na%20cest%C4%9B%20z%20KB';u='26201'
about:blank/vmstavuc?p='Pen%C3%ADze%20na%20cest%C4%9B%20-%20PLATBA%20P%C5%98%C3%8DSP%C4%9AVKU%20OB%C4%9ADY%20ZAM.%20FKSP';u='26202'
about:blank/vmstavuc?p='Pen%C3%ADze%20na%20cest%C4%9B%20-%20PLATBA%20P%C5%98%C3%8DSP%C4%9AVKU%20OB%C4%9ADY%20ZAM.%20FKSP';u='26202'
about:blank/vmstavuc?p='Pen%C3%ADze%20na%20cest%C4%9B%20-%20platba%20p%C5%AFj%C4%8Dky%20FKSP';u='26205'
about:blank/vmstavuc?p='Pen%C3%ADze%20na%20cest%C4%9B%20-%202,00%20%25%20%20FKSP';u='26210'
about:blank/vmstavuc?p='Poskytnut%C3%A9%20provozn%C3%AD%20z%C3%A1lohy%20-%20PLYN';u='31401'
about:blank/vmstavuc?p='Poskytnut%C3%A9%20provozn%C3%AD%20z%C3%A1lohy%20-%20ELEKT%C5%98INA';u='31402'
about:blank/vmstavuc?p='Dodavatel%C3%A9';u='32100'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Krskov%C3%A1';u='32404'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Je%C5%BEkov%C3%A1';u='32419'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Han%C3%A1kov%C3%A1';u='32434'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Adamov%C3%A1';u='32453'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Han%C3%A1k';u='32455'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20L%C3%A1talov%C3%A1';u='32456'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Kholov%C3%A1';u='32457'
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32458 - Přijaté zálohy - obědy Matoulková  -332.00  1332.00  1000.00  0.00  

32459 - Přijaté zálohy - obědy Nejedlá  0.00  1248.00  1482.00  -234.00  

32460 - Přijaté zálohy - obědy Dolečková  0.00  1014.00  1100.00  -86.00  

33100 - Zaměstnanci  -384752.00  5509865.00  5485124.00  -360011.00  

33500 - Pohledávky za zaměstanci  50000.00  0.00  50000.00  0.00  

33502 - Pohledávky za zaměstanci - platba kartou  0.00  74411.00  63720.00  10691.00  

33510 - Pohl.za zaměst. půjčka FKSP  -34000.00  50000.00  16000.00  0.00  

33600 - Zúčtování s OSSZ  -156730.00  1690360.00  1680148.00  -146518.00  

33601 - Zúčtování s OSSZ UO  0.00  0.00  0.00  0.00  

33602 - Zúčtování s OSSZ UO  0.00  0.00  0.00  0.00  

33700 - Zdravotní pojištění  -67764.00  732965.00  728400.00  -63199.00  

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu  -82392.00  741510.00  737999.00  -78881.00  

34201 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu (srážkou)  7877.00  2429.00  0.00  10306.00  

34600 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp.  0.00  7623183.80  7623183.80  0.00  

34800 - Nároky na dot a ost.zúčt s rozp.org.m.samosp 5331  0.00  721000.00  721000.00  0.00  

37403 - Přijaté zálohy na přímé výdaje  0.00  7471609.00  7471609.00  0.00  

37405 - Přijaté zálohy na dotace Obědy pro děti Pk  0.00  280953.10  280953.10  0.00  

37801 - Krátkodobé závazek - KOOPERATIVA  0.00  23545.27  30169.85  -6624.58  

38400 - Výnosy příštích období - Licence Microsoft KrÚ Pk  -11084.00  11084.00  0.00  0.00  

38900 - Dohadné účty pasivní  -50000.00  50000.00  65000.00  -65000.00  

40100 - Fond investičního majetku  227433.30  74555.50  0.00  301988.80  

40101 - Fond investičního majetku  -3163091.15  0.00  77761.00  -3240852.15  

40102 - Fond investičního majetku - odpisy  -133042.00  0.00  0.00  -133042.00  

40300 - Transfery - Dotace na pořízení DM  -98280.00  0.00  0.00  -98280.00  

40311 - Transfery - Dotace na pořízení DM AKTUÁLNÍ ROK  -222664.00  0.00  0.00  -222664.00  

40312 - Transfery - Spotřeba z odpisů  242772.00  14471.00  0.00  257243.00  

41100 - Fond odměn  -71000.00  0.00  0.00  -71000.00  

41200 - Fond FKSP  -109973.10  55046.00  108351.20  -163278.30  

41201 - Fond FKSP-příjmy  0.00  108351.20  108351.20  0.00  

about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Matoulkov%C3%A1';u='32458'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Nejedl%C3%A1';u='32459'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20-%20ob%C4%9Bdy%20Dole%C4%8Dkov%C3%A1';u='32460'
about:blank/vmstavuc?p='Zam%C4%9Bstnanci';u='33100'
about:blank/vmstavuc?p='Pohled%C3%A1vky%20za%20zam%C4%9Bstanci';u='33500'
about:blank/vmstavuc?p='Pohled%C3%A1vky%20za%20zam%C4%9Bstanci%20-%20platba%20kartou';u='33502'
about:blank/vmstavuc?p='Pohl.za%20zam%C4%9Bst.%20p%C5%AFj%C4%8Dka%20FKSP';u='33510'
about:blank/vmstavuc?p='Z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD%20s%20OSSZ';u='33600'
about:blank/vmstavuc?p='Zdravotn%C3%AD%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD';u='33700'
about:blank/vmstavuc?p='Ostatn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20dan%C4%9B%20-%20da%C5%88%20z%20p%C5%99%C3%ADjmu';u='34200'
about:blank/vmstavuc?p='Ostatn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20dan%C4%9B%20-%20da%C5%88%20z%20p%C5%99%C3%ADjmu%20(sr%C3%A1%C5%BEkou)';u='34201'
about:blank/vmstavuc?p='N%C3%A1roky%20na%20dotace%20a%20ostatn%C3%AD%20z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD%20se%20st.rozp.';u='34600'
about:blank/vmstavuc?p='N%C3%A1roky%20na%20dot%20a%20ost.z%C3%BA%C4%8Dt%20s%20rozp.org.m.samosp%205331';u='34800'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20na%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20v%C3%BDdaje';u='37403'
about:blank/vmstavuc?p='P%C5%99ijat%C3%A9%20z%C3%A1lohy%20na%20dotace%20Ob%C4%9Bdy%20pro%20d%C4%9Bti%20Pk';u='37405'
about:blank/vmstavuc?p='Kr%C3%A1tkodob%C3%A9%20z%C3%A1vazek%20-%20KOOPERATIVA';u='37801'
about:blank/vmstavuc?p='V%C3%BDnosy%20p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADch%20obdob%C3%AD%20-%20Licence%20Microsoft%20Kr%C3%9A%20Pk';u='38400'
about:blank/vmstavuc?p='Dohadn%C3%A9%20%C3%BA%C4%8Dty%20pasivn%C3%AD';u='38900'
about:blank/vmstavuc?p='Fond%20investi%C4%8Dn%C3%ADho%20majetku';u='40100'
about:blank/vmstavuc?p='Fond%20investi%C4%8Dn%C3%ADho%20majetku';u='40101'
about:blank/vmstavuc?p='Transfery%20-%20Spot%C5%99eba%20z%20odpis%C5%AF';u='40312'
about:blank/vmstavuc?p='Fond%20FKSP';u='41200'
about:blank/vmstavuc?p='Fond%20FKSP-p%C5%99%C3%ADjmy';u='41201'
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41211 - Fond FKSP-obědy  0.00  10970.00  10971.00  -1.00  

41221 - Fond FKSP-služby  0.00  26675.00  26675.00  0.00  

41222 - Fond FKSP- životní pojištění  -400.00  4400.00  4000.00  0.00  

41223 - Fond FKSP- penzijní pojištění  400.00  13200.00  13600.00  0.00  

41300 - Fond rezervní - ze zlepšeného HV  -227401.51  0.00  5901.54  -233303.05  

41301 - Fond rezervní - ze zlepšeného HV čerpání  227401.51  0.00  0.00  227401.51  

41403 - RF TVORBA - sponzor. dar TVORBA  -9820.00  0.00  0.00  -9820.00  

41406 - Rezervní fond z ostatních titulů  -284301.58  275401.58  129378.30  -138278.30  

41410 - RF spotřeba ČERPÁNÍ  9820.00  0.00  0.00  9820.00  

41600 - Fond investic - POČÁTEČ  -53801.73  0.00  0.00  -53801.73  

41601 - Fond investic - Investiční dotace od zřizovatele  -1118922.00  0.00  72000.00  -1190922.00  

41603 - Fond investic - příjem odpisy  -352076.00  0.00  74555.50  -426631.50  

41611 - Fond investic - ČERPÁNÍ  1245750.65  77761.00  0.00  1323511.65  

41615 - Fond investic - ČERPÁNÍ odvod zřizovateli  231000.00  45000.00  0.00  276000.00  

43100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení  -37947.54  115145.77  77198.23  0.00  

43200 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min.let  0.00  0.00  32046.00  -32046.00  

49100 - Počátečný účet rozvažný  0.00  0.00  0.00  0.00  

50106 - Sm - učebnice  0.00  0.00  715.00  -715.00  

50107 - Sm - Ochranné pomůcky  0.00  3717.00  0.00  3717.00  

50108 - Sm - OE (0 - 499,- Kč)  0.00  4396.00  0.00  4396.00  

50110 - Sm - kancelářské potřeby  0.00  5357.00  0.00  5357.00  

50111 - Sm - úklidové prostředky  0.00  643.00  0.00  643.00  

50112 - Sm - JDDM (500,- do 3000,- Kč)  0.00  11116.00  0.00  11116.00  

50113 - Sm - školní potřeby  0.00  15542.00  3400.00  12142.00  

50115 - Sm - spotřební mat. různé  0.00  33590.42  0.00  33590.42  

50116 - Sm - hygienické potřeby  0.00  9535.37  0.00  9535.37  

50117 - Sm - Knihy  0.00  2524.00  0.00  2524.00  

50118 - Sm - tiskoviny  0.00  3912.00  0.00  3912.00  

50210 - Spotřeba energie-elektřina  0.00  69875.00  0.00  69875.00  
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50211 - Spotřeba energie-voda  0.00  4513.00  0.00  4513.00  

50212 - Spotřeba energie-plyn  0.00  195091.56  50000.00  145091.56  

51100 - Opravy a udržování  0.00  24264.40  0.00  24264.40  

51200 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám  0.00  6684.00  0.00  6684.00  

51800 - OS - Služby a náklady nevýrobní povahy  0.00  0.00  100.00  -100.00  

51802 - OS - Obědy - věcná režie žáci  0.00  20051.00  0.00  20051.00  

51803 - OS - Stočné  0.00  4602.00  0.00  4602.00  

51807 - OS - Upgrade soft.  0.00  20857.19  0.00  20857.19  

51808 - OS - Revize  0.00  28849.00  0.00  28849.00  

51810 - OS-zásilky  0.00  453.00  0.00  453.00  

51813 - OS-telefon  0.00  13930.23  0.00  13930.23  

51822 - OS-různé  0.00  113940.20  1108.00  112832.20  

51823 - OS - internet  0.00  5590.40  0.00  5590.40  

51830 - OS - Bankovní poplatky  0.00  7260.00  1200.00  6060.00  

52101 - Mzdové a ostatní osobní náklady  0.00  5380143.00  0.00  5380143.00  

52102 - OON  0.00  64500.00  0.00  64500.00  

52103 - Nemocenská  0.00  37417.00  0.00  37417.00  

52400 - Pojistné na veřejné zdravotní pojištění  0.00  1815387.00  0.00  1815387.00  

52510 - Ostatní soc. pojištění - zákonné pojištění KOOPERATIVA  0.00  30169.85  0.00  30169.85  

52700 - JSN - 2% FKSP  0.00  108351.20  0.00  108351.20  

52701 - JSN - obědy zaměstnanci  0.00  9616.00  0.00  9616.00  

52702 - JSN - poplatek u lékaře  0.00  2400.00  0.00  2400.00  

52703 - JSN - školení zaměstnanců  0.00  18000.00  0.00  18000.00  

52704 - JSN - ochranné prac. pomůcky  0.00  8270.50  0.00  8270.50  

53800 - Ostatní nepřímé daně a poplatky  0.00  711.00  0.00  711.00  

55100 - Odpisy DNM, DHM  0.00  31315.50  0.00  31315.50  

55101 - Odpisy DNM, DHM - budova školy  0.00  57711.00  0.00  57711.00  

55801 - DDHM > 3000.-  0.00  243712.00  101059.00  142653.00  

64900 - Jiné ostatní výnosy  0.00  0.00  8095.50  -8095.50  
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67200 - Výnosy z transferů - Provozní dotace 5331  0.00  0.00  649000.00  -649000.00  

67201 - Výnosy z transferů - Přímá dotace 33353  0.00  0.00  7471609.00  -7471609.00  

67203 - Výnosy z transferů - Licence Microsoft KrÚ  0.00  0.00  11084.00  -11084.00  

67206 - Výnosy z trans. Nespotřebovaná dotace EU na 414  0.00  0.00  124801.78  -124801.78  

67208 - Dotace "obědy dětem Pk"  0.00  0.00  4240.90  -4240.90  

67215 - Výnosy z trans. - Transfer IM 403/672  0.00  0.00  14471.00  -14471.00  

90100 - JDDNM 500,- < 7000,-  168581.60  0.00  0.00  168581.60  

90200 - JDDHM 500,- Kč < 3000.- Kč  1063472.27  14383.50  50626.94  1027228.83  

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům  -1232053.87  50626.94  14383.50  -1195810.43  

tisk  

  

Stav pohledávek a závazků 

Škola nemá žádné finanční pohledávky a závazky. 

Závěr  

Vytýčené úkoly v roce 2020 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek. 

V roce 2021 by chtěla organizace pokračovat v realizaci FRIMu a tím vytvořit potřebnou investiční 
zálohu. 

  

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu školy dne 14. 10. 2021 

 

 

 

 

 ………………………..…………………..                …………………………….……………….. 

   předseda ŠR Mgr. Leona Šponarová              Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1  Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuji 
výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného 
zákona: 

Počet podaných žádostí o informaci 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 0 

Další informace 0 

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, klade škola důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých 
internetových stránek na adrese: www.zspkraliky.cz. 

  

 

http://www.zspkraliky.cz/
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Příloha č. 2  Rozvaha 
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Příloha č. 3  Výsledovka 
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