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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 

č.10 ze dne 10.6.2020 

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 
 

Projekt, titul:    ZDRAVÁ ŠKOLA 

Ředitel školy:        Mgr. Zdeněk Nesvadba 

Zástupce ředitele školy:       Mgr. Leona Šponarová 

mailto:zspkraliky@zspkraliky.cz
mailto:nesvadba@zspkraliky.cz
http://www.zspkraliky.cz/
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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, Mgr. Leona 
Šponarová 

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.  

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. 

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

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, facebooku a instagramu 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 
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− 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 
− 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 
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− 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 

Přehled oborů vzdělání 

Přehled ŠVP 

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

Přehled vzdělávacích oborů a počtů žáků 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  OBORŮ stav k datu: 30. 6. 2022 

 
  ročník Celkem chlapci dívky 
ZŠ ZV neupraven  4 1 1 0 

  8 2 2 0 

  9 1 0 1 

    4 3 1 

ZŠS1 1 5 3 2 

  1 1 0 1 

  2 1 0 1 

  6 1 0 1 

  9 1 1 0 

    9 4 5 

ZŠS2 1 1 0 1 

  4 1 0 1 

  6 1 0 1 

    3 0 3 

ZŠ ZV upraven 1 2 1 1 
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  2 1 1 0 

  3 1 0 1 

  5 2 2 0 

  6 1 1 0 

  7 2 1 1 
  9 3 1 2 

    12 7 5 

CELKEM žáků  28 14 14 

Přehled pracovníků školy 

Charakteristika pedagogického sboru 

 V tomto školním roce ve škole pracovalo celkem dvanáct pedagogických pracovníků (z toho   1 
vychovatelka ŠD, 5 pedagogických asistentů, 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 
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Učitelé 1 

 

3 

 

1 

Vysokoškolské magisterské, doktorandské 
(PaedDr.), obor Učitelství 1. stupeň Vysokoškolské 
magisterské (Mgr.) – aprobace Speciální 
pedagogika 

Vysokoškolské bakalářské (Bc.) – aprobace 
Speciální pedagogika 

Pedagogičtí asistenti 3 

2 

Středoškolské s maturitou 

Středoškolské s výučním listem 

 Vychovatelka ŠD 1 Středoškolské s maturitou  

Pověřenec GDPR 1  Vysokoškolské (Mgr.) 

Hlavní účetní   1 Vysokoškolské bakalářské 

Uklízečka 

Školník 

1 

1 

Základní  

Vysokoškolské (Ing.) 

Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo vzdělávání  celé sborovny na tato témata:  

− Tematické semináře Výchova k udržitelnému způsobu života v ZŠ a SŠ a v MŠ (vybraná témata – 
náš region) v rozsahu 8 hodin 

− Bezpečnost na školách v rukou pracovníků škol v rozsahu 5 hodin 
− Podpora pozitivního chování u žáků s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním v rozsahu 8 hodin. 

Výchovná poradkyně a metodička prevence rizikového chování se účastní on-line setkávání výchovných 
poradců a metodiků prevence, která pořádá PPP UO. Výchovná poradkyně zahájila kurz poradenských 
dovedností v rozsahu 100 h, který bude dokončen na podzim r. 2022. Metodička prevence rizikového chování 
se účastnila dvoudenního setkání metodiků prevence v Bělči n. O. Ředitel školy se účastnil on-line 
vzdělávání zaměřených na vedení a řízení školy, na spisovou službu. Účetní školy se účastnila vzdělávání 
v oblasti účetnictví. 

Přijímací řízení 

Zápis do prvního ročníku 

K zápisu do prvního ročníku se dostavili 0 žáci  

Přestupy 

Ve školním roce 2021/2022 přestoupil do naší školy 1 žák, odešel 1 žák 
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Výsledky vzdělávání žáků 

Hodnocení dle ročníků 
 

Přehled prospěchu ve školním roce 2021/22 
Speciální základní škola Králíky 

I.pololetí   2. po I o I e t í 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

1.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

1.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

1.S 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 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2.S 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 2 . ročníku 
50.00 % 50.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
50.00 % 

 
50.00 % 

 
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 % 

4.S 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 4 . ročníku 
50.00 % 50.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
50.00 % 

 
50.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

S.A 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 5 . ročníku 
50.00 % 50.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
50.00 % 

 
50.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

6.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 

6.R 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

6.S 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 6 . ročníku 
0.00 % 66.66 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
33.33 % 

 
33.33 % 

 
0.00 % 

7.A 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 7 . ročníku 
0.00 % 100.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
50.00 % 

 
50.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

S.A 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 8 . ročníku 
0.00 % 50.00 % 50.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
100.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

9.A 25.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 
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9.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 9 . ročníku 
20.00 % 80.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
20.00 % 

 
80.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

IO.M 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

IO.P 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

IO.R 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

IO.S 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 % 

Celkem v 10. ročníku 
0.00 % 100.00 % 0.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 
100.00 % 

 
0.00 % 

 
0.00 % 

 Školská rada 

V průběhu školního roku se uskutečnily 2 jednání rady – v měsíci listopadu a červnu. Jednání se zúčastnila 
zástupkyně školy, zřizovatele naší školy z Krajského úřadu Pardubického kraje a zástupkyně rodičů. Ta byla 
nově zvolena ve volbách v měsíci červnu 2021. 

Členky rady schválily jednací řád školské rady, volily svou předsedkyni (Mgr. Šponarová), schválily výroční 
zprávu za rok 2020/2021. 

Dále byly členky seznámeny: 

Se školním řádem č.j. SpZSKr 161/2020  

S počty žáků, počty pedagogických pracovníků, pedagogických asistentů 

S otevřením nové autistické třídy pro 4 žáky 

S projektem EU Učíme se hrou – šablony III – od 1.9. 2021 do 30. 6. 2023, v rámci, kterého probíhal Klub 
deskových her a zábavné logiky, doučování žáků (anglický jazyk, jazyková a komunikační výchova), 
projektová výuka, využití ICT ve výuce 

Se vzděláváním pedagogů celé sborovny – Autismus, EVVO – Místně zakotvené učení (praktické nápady na 
aktivity se žáky v přírodě (smyslové vnímání, badatelská výuka, …) a BOZ, pravidelné měsíční setkávání 
výchovných poradců, preventistů rizikového chování online, vzdělávání výchovné poradkyně v rozsahu 100 
h – poradenské dovednosti, vzdělávání ředitele v oblasti spisové služby 

S doučováním žáků z matematiky, českého jazyka – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 
(Doučování), financováno Evropskou unií – Next Generation EU 

S aktivitami prevence rizikového chování  - vytvoření nového minimálně preventivního programu, výchovné 
skupiny u problémových žáků dle potřeby, konzultační hodiny pro žáky i rodiče, konzultace pro učitele dle 
potřeby, schránka důvěry, třídnické hodiny 1x za měsíc, akce – dvoudenní projekt Správná cesta 2 – pobyt 
na chatě U Slona na Dolní Moravě v měsíci září, 2 interaktivní programy (pro 1. a 2. stupeň), tvorba třídních 
pravidel, hry na rozvoj vzájemné pomoci a spolupráce mezi žáky - projekt finančně podpořen Pardubickým 
krajem částkou 10 000,- Kč. V červnu se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách – 
Dny sportu a her - finančně podpořený Pardubickým krajem (16.000, - Kč) 

S projektem Zdravá škola (projekt podporující zdraví ve školách) – náš úspěch ve 4. inovaci a získání titulu 
na období roku 2021–2025 

S ekologickými aktivitami ve škole  - schůzky ekotýmu, ekopolicie (kontrola třídění ve třídách), plnění úkolů 
z Recyklohraní (za získané body po splnění úkolů nákup vánočních dárků pro žáky), sběrové aktivity v 
průběhu školního roku (elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…), cesta za lesními skřítky – naše škola 
připravila pro své žáky i pro širokou veřejnost dobrodružnou cestu za lesními skřítky s plněním úkolů a 
pokladem na závěr, za zvířátky v lese – krmení nasbíranými kaštany v rámci pracovního vyučování, jablky, 
mrkví), péče o ptáčky v zimě, vermikompostování, péče o školní pozemek, pěstování zeleniny, melounů, 
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pokračování v Semínkovně ve spolupráci s Městskou knihovnou Králíky, naše prezentace na webových 
stránkách Pk www.klickevzdelani.cz, na www.ekosveta.cz, v regionálním tisku, Králickém zpravodaji, 
našich webových stránkách, facebooku školy, ve školním časopisu 

velký úspěch v celostátní soutěži Recyklohraní – probíhala celoroční hra, do které se zapojilo celkem 1 668 
škol a my jsme USPĚLI na krásném 25. místě z celé ČR + v kraji je naše škola na 5. místě (jedná se o plnění 
úkolů, zajištění svozu vysloužilého elektra, mobilů, baterií) – získán poukaz v hodnotě 3.000,- Kč na nákup 
v Kauflandu 

Ekologický týden - jednodenní pobyt v Ekocentru Paleta v Oucmanicích, návštěva Archeoparku Všestary, 
Den řemesel, Den Země, Stezka Ferdy mravence – aktivity zaměřené na spolupráci žáků, návštěva muzea 
finančnictví, pro které zpracováváme pracovní listy do interiéru i exteriéru + tvorba vycházkové trasy s úkoly 
pro veřejnost, obnova hřbitova odpadků 

spolupráce se společností K.O.T.V.A. (již několikaletá spolupráce při žádostech o finanční příspěvky z 
rozpočtu Pardubického kraje na environmentální výchovu a vzdělávání žáků naší školy – letos 9.100,- Kč na 
vzdělávání sborovny, 18.200,- na Ekotýden), prezentace školního projektu Bylinky na workshopu Místně 
zakotvené učení (SEVER Horní Maršov, 4. 5. 2022 on line), poskytnutí popisu dvou projektů naší školy 
(Bylinky, Den bez aut) pro nově vznikající příručku Místně zakotvené učení (SEVER Horní Maršov) 

Se spoluprací s MAP Orlicko, projektové dny pro volbu povolání v SOU Dolní Lipka, členství Mgr. 
Nesvadbové v týmu pro čtenářskou gramotnost 

S Celostátním projektem „Cena Ď“ – pokračování v celostátním kole - poděkování Městské knihovně v 
Králíkách za spolupráci s námi – téměř 20 let, knihovna zvítězila nejprve v krajském kole (9 nominovaných 
v Pk), postup do celostátního kola - slavnostní vyhlášení na Nové scéně Národního divadla v Praze v říjnu  - 
velký úspěch – 1. místo za oblast kultury a školství (nezávislé hodnocení 2 Kolegií - krajského, tak i 
celostátního, bez vzájemného ovlivňování, rozhodlo shodně)                                                                          

S činností školní družiny – celoroční hra Lesní skřítci, výroba lesních skřítků nejen pro naši školu, ale i 
širokou veřejnost, jejich instalace v lese u Amálky, informování veřejnosti o možnosti využití, získání 
sponzorského daru ve formě hraček, soutěž Mistři dílny, karneval, přespávání ve družině, diskotéka, dětský 
den 

Se spoluprací s rodiči – týdenní plány (seznam učiva, domácí úkoly, akce školy), sběr vysloužilých 
spotřebičů, baterií, mobilních telefonů, sušené pomerančové a citronové kůry, opět rodičovské schůzky (ve 
třech – učitel, rodič, žák) 

S pravidelnými měsíčními návštěvami knihovny (1x v měsíci), čtenářské dílny (každé úterý) 

Se zapojením do celostátního projektu Mléko a ovoce do škol – 1x za týden 

S obědy pro žáky – v rámci potravinové pomoci žákům (hrazeno z prostředků EU), ve spolupráci s ÚP 
Králíky 

S hledáním sponzorů – získali jsme šňůry, provazy, zbytkové látky na výuku pracovního vyučování, hračky 
pro děti ŠD 

S vydáváním školního časopisu Bravíčko (4x ) 

S účastí na Sportovních hrách v Lanškrouně - 1. místo v kategorii chlapci 8 – 12 let, Parapohár v Pardubicích 
– 1. místo 

S naší výrobou vánočních a velikonočních výrobků – výstavy v knihovně 

S modernizací školy – rekonstrukce toalet pro žáky, pro vozíčkáře i se sprchou, pro zaměstnance, nová 
úklidová místnost, nové podlahové vytápění, nové osvětlení, dřevěné obložení, slavnostní otevření, 
zpracování projektové dokumentace na další modernizaci budovy, nového bezbariérového přístupu, výtahu, 
schodiště, příprava projektu modernizace odborných učeben (prostředky hrazeny z prostředků EU a 
Integrovaného regionálního operačního programu -IROP) 

S exkurzí starších žáků v ZŠ a SŠ Žamberk, SOU Dolní Lipka 

S naším přispěním do komunity Králík - výstavy, prezentace na facebooku (hodně sledujících), semínkovna, 
skřítci, knihovna, muzeum celnictví (pracovní listy, vycházková trasa)  
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S prezentací naší školy - www.zspkraliky.cz, facebook, nově na Instagramu  
(www.instagram.com/spzs.kraliky)  prezentace proběhlých aktivit na www.klickevzdelani.cz, 
www.ekoosveta.cz, Králický zpravodaj, Školní bravíčko, jednání s králickou kronikářkou o prezentaci 
školních aktivit, které mají přesah na celé město 

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, 2018 a 2021 byl titul obnoven.  

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.   

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 pracoviště 

Výchovný poradce 

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s metodičkou prevence rizikového chování.  

Na začátku září byly stanoveny konzultační hodiny (úterý 7.00 – 7.45, pondělí 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 výchovné poradkyně 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 třemi žáky. Podnětem pro schůzku výchovné komise 
(výchovná poradkyně, metodička rizikového chování, žák) bylo nevhodné, vulgární a agresivní chování žáka 

http://www.instagram.com/spzs.kraliky
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vůči vyučujícím, spolužákům, soustavné neplnění školních povinností, ignorování plnění zadaných úkolů 
v hodině. 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, což stvrdil svým podpisem. Další výtisk byl zařazen do osobního spisu žáka, další do složky 
výchovného poradce. 

V rámci řešení neomluvené docházky a nedostatečné přípravy žáka na vyučování proběhla schůzka se 
zákonnými zástupci žáka (zvlášť s otcem, matkou – žák je ve střídavé péči). Rodiče byli seznámeni se 
způsobem omlouvání žáka, s týdenními plány, které žák dostává jednou za 14 dní.   

Poradenská činnost – výchovná poradkyně poskytovala konzultace rodičům žáků (telefonicky, osobně). 
Řešeny byly psychické a zdravotní problémy žáka, slabý prospěch a možnosti řešení, nedostatečná příprava 
na vyučování, pokračování žáka ve studiu na střední škole, … 

Kariérové poradenství:  
V říjnu proběhla interaktivní exkurze žáků 2. stupně do SOU Dolní Lipka ve spolupráci s MAS Orlicko. Ve 
škole se žáci účastnili besedy se zástupcem ZŠ a SŠ Žamberk, do školy jsme se jeli podívat v listopadu (Den 
otevřených dveří). 

Do ZŠ a SŠ Žamberk byly přijaty tři žákyně, jedna na obor Kuchařské práce, druhá na obor Cukrářka, třetí 
na obor Pečovatelské práce.  

DVPP: 
Proběhlo vzdělávání všech pedagogických pracovníků v naší škole na téma Podpora pozitivního chování u 
žáků s PAS nebo s intelektovým znevýhodněním v rozsahu 8 hodin. Školitelkou byla paní Jaromíra 
Staňková. 

Výchovná poradkyně se účastnila on-line setkávání výchovných poradců, která pořádá PPP UO. Zahájila 
Kurz poradenských dovedností pedagoga (člena ŠPP) na ZŠ, víceletých gymnáziích a SŠ v rozsahu 100 h, 
který měl být dokončen obhajobou závěrečné práce v červnu, z organizačních důvodů bylo ukončení kurzu 
přesunuto na podzim r. 2022. 

Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování u žáků probíhala v souladu s Minimálně preventivním programem školy pro 
rok 2021/2022, který byl zpracován metodičkou prevence. Byly aktualizovány Krizové plány pro žáky s PAS 
a zároveň vytvořeny 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. Jako každý rok 
jsme se zaměřili na posilování zdravého životního stylu u dětí, rozvíjeli dobré vztahy mezi žáky celé školy. 
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, 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. Pedagogové také 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 mapa, dotazník, čtení, sdílené čtení, rozbor textu a hry. S žáky se 
pracovalo také v rámci třídnických hodin, které se konaly vždy1x za měsíc nebo dle potřeby i častěji. Při 
těchto hodinách se rozvíjela vzájemná spolupráce dětí, respektování, tolerance, řešila se aktuální témata.  
  
Škola spolupracovala s odborným pracovištěm Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí při 
provedení interaktivního programu Stonožka a Do dna u žáků pro 1. a 2. stupeň v rámci projektu Správná 
cesta 2 (Krajské centrum primární prevence). Dále se s touto poradnou spolupracovalo v rámci individuálních 
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konzultací třídních učitelů při řešení problémů u vybraných žáků, především psychických a při organizaci 
školení Setkání metodiků prevence, které probíhalo v letošním roce online formou metodických poraden. 
Metodička prevence se jich zúčastnila 4x, zúčastnila se také výjezdního dvoudenního Setkání metodiků 
prevence v Bělči v dubnu 2022. Spolupracovalo se také se Speciálním pedagogickým centrem Kamínek v 
Ústí nad Orlicí.  
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 nimi 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 či problémy s docházkou 
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 problémovými žáky, celkem 8x u 3 žáků. Proběhla 2x jednání s 
rodiči u 1 žáka, telefonické konzultace třídních učitelů s rodiči o problémovém chování žáka.  
Z rizikového chování se v průběhu školního roku řešilo: záškoláctví u 2 žáků, vulgární vyjadřování vůči 
pedagogům u 2 žáků, vulgární vyjadřování vůči žákům u 2 žáků, porušování školního řádu (nevhodné 
chování ve škole) u 1 žáka, porušování školního řádu (neplnění školních povinností) u 3 žáků, využití 
mobilního telefonu (nahrávání výuky) u 2 žákyň.  
  
Proběhlo vyhodnocení poskytnutí finančních prostředků 10 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje za 
kalendářní rok 2021 na projekt „Správná cesta 2“. Byla podána nová žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 
Pardubického kraje na kalendářní rok 2022 v rámci prevence rizikového chování na projekt „Správná cesta 
3“. Byl nám udělen příspěvek 10 000 Kč.   

 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 2021 

Dny bezpečnostních složek Králíky  
veřejná prohlídka záchranných složek, interaktivně zaměřená akce pro veřejnost, proběhlo v září 2021 

Správná cesta 2  
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 – „Stonožka“ zaměřený na posílení zdravých 
vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu, na 2. stupni interaktivní program 
specifické prevence „Do dna“ zaměřený na prevenci rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu, 
uskutečnily venkovní hry a stolní společenské hry, projekt proběhl v září 2021 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 2021 

Valentýnská pošta 
 nespecifická prevence, rozvoj dobrých vztahů, hledání kladných stránek u spolužáků, psaní vzkazů s milou 
zprávou, např. o přátelství, akce proběhla v únoru 2022 

Dny sportu a her 2  
 dvoudenní projekt podporující pohybovou aktivitu u žáků s pobytem na chatě Bublačka v Pastvinách, 
proběhla návštěva rozhledny Amálka a zážitkového areálu v Českých Petrovicích, turistická vycházka z Č. 
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Petrovic do Pastvin, koupání a projížďka na loďkách po Pastvinské přehradě, projekt proběhl v červnu 2022, 
byl finančně podpořen Pk ve výši 16 000,- Kč 
  

Výchovně-vzdělávací akce, akce sportovního a kulturního charakteru: 

−  Návštěva Vojenského muzea v Králíkách 
− Cesta za lesními skřítky – naše škola 
− Vánoční výstava – naše škola 
− Velikonoční výstava – naše škola 
− Sportovní hry Lanškroun  
− Školní atletický Parapohár Pardubice 
− Ekologický týden – naše škola 
− Tančíme pro radost – vystoupení tanečního oboru žák ZUŠ Králíky 
− Vyřazení žáků 9.r. – naše škola 

  Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS – celý pedagogický sbor (Mgr. 
Jaromíra Staňková) 
Online workshop Chování náročné na péči – metodička prevence TUDYTAM, z. s.) 
  
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 byla 
provedena evaluace Minimálně preventivního programu třídními učiteli, které jsou podkladem pro 
vyhodnocení a následné zpracování nového MPP školy pro následující školní rok. 

Logopedie hrou 

Kroužek navštěvovalo celkem 6 žáků – 3 žáci z 1. stupně, 3 žáci z 2. stupně, od prosince 5 žáků – 3 žáci 1. 
stupně, 2 žáci 2. stupně. Od 1. prosince došlo ke změně vyučujícího (odchod vyučující na mateřskou 
dovolenou). Kroužek probíhal vždy 1x týdně (individuálně, ve skupinkách s maximálním počtem 2 žáků). 
Všichni žáci spolupracovali, aktivně se zapojovali. Žáci si rozvíjeli své komunikační dovednosti, nacvičovali 
správnou výslovnost, správné dýchání, procvičovali motoriku mluvidel, správnou artikulaci hlásek, zrakovou 
analýzu a syntézu, rozvíjeli fonematický sluch, slovní zásobu, tvořili věty, učili se básničky, koledy, 
opakovali a procvičovali mluvnická pravidla v návaznosti na probírané učivo českého jazyka. Při práci jsme 
využívali zrcadlo, bzučák, obrazový materiál, logopedické hry. 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP, podpora žákům se SVP 

Od 1. 9. 2020 probíhala výuka dle ŠVP ZV Škola naplno, č. j. 157/2020 dle základních a minimálních 
výstupů, dle ŠVP ZŠS I. a II. díl, č.j. 162/2010. Očekávané výstupy jsou průběžně naplňovány, každému 
dítěti je věnována individuální péče a podpora pro jejich úspěšné zvládnutí. 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. 

Nové ŠVP ZV je průběžně zpracováváno, konzultováno pedagogickými pracovníky, zvláštní pozornost je 
věnována vyučovacímu předmětu informatika. Výuka dle nového ŠVP bude v naší škole zahájena od 1. 9. 
2023. 

Dle ŠVP proběhly tyto projekty či celoškolní akce: Za zvířátky do lesa, Den v přírodě, Ekologický týden. 
Průřezová témata byla realizována v rámci celoškolních akcí a projektů, byla vřazena do vyučovacích 
předmětů.  
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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 dvě třídní schůzky – na podzim po telefonu z důvodu pandemie – učitel 
se telefonicky spojil se zákonnými zástupci žáka v předem dohodnutém termínu a informoval o prospěchu a 
chování žáka, na jaře prezenčně ve škole ve složení učitel – žák – rodič.  

Od února probíhalo doučování slabě prospívajících žáků v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce, 
v naukových předmětech. Doučování mělo pozitivní vliv na zlepšení žáka v daném předmětu, v jeho 
osvojení očekávaných výstupů daného předmětu v rámci individuálních možností žáka. Doučování žáků 
bylo financováno z evropských fondů (Next Generation EU) v rámci projektu Realizace investice 3.2.3 
Národního plánu obnovy (Doučování). 

Žákům s narušenou komunikační schopností byla věnována individuální logopedická péče. Žákům bylo 
rozvíjeno logické a strategické myšlení, pohotovost, důvtip a týmová spolupráce v rámci klubu deskových 
her. 

Metodická sdružení 

Český jazyk 

Činnost probíhala dle ročního plánu (metodické vedení slabých žáků, zpracování IVP, slovní hodnocení, 
rozsah a hodnocení kontrolních prací, hodnocení žáků, kvantita domácích úkolů, …). 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 III). Od února byli slabě prospívající žáci 
doučováni v českém jazyce – prohlubovány a upevňovány byly očekávané výstupy v rámci mluvnického 
učiva, jazykové, řečové a komunikační výchovy, čtení. 

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. 2-3x 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).  

V únoru žáci psali valentýnská přáníčka svým spolužákům, které na den sv. Valentýna roznesli žáci 9. 
ročníku („Valentýnská pošta“). Byla vydána čtyři 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.   

Matematika 

Činnost probíhala dle celoročního plánu. Vyučující předmětu matematika se pravidelně scházeli na 
schůzkách, konzultovali individuálně dle potřeby. 

Školní vzdělávací program 

− zpracování tematických plánů dle ŠVP ZV, ZŠS,  
− kontrola časového rozvržení učiva,  
− zařazení průřezových témat 
− kontrola plnění 

Individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory 

− tvorba ve spolupráci s výchovnou poradkyní  
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− hodnocení užitých metod a forem práce za každé čtvrtletí (IVP), na závěr školního roku (PLPP) 
− vyvození závěrů a doporučení pro další výuku 

Pololetní práce, klasifikace 

− příprava pololetních kontrolní prací, individuální konzultace o časovém zařazení, rozsahu, bodovém 
hodnocení 

− vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku 
− konzultace a stanovení kritérií pro pololetní klasifikaci žáků 

Metodické vedení slabě prospívajících žáků 

− stanovení způsobu nápravy, postupy 
− doučování 11 žáků 

Hodnocení a sebehodnocení  

− vedení žáků k sebehodnocení 
− sebehodnocení v týdenních plánech 
− zpracování čtvrtletního slovního hodnocení (listopad, duben) 

Průběh jednotlivých činností během školního roku:  

− Na začátku školního roku  
− Kontrola časového rozvržení učiva a zpracování tematických plánů 
− Zapracování změn do jednotlivých předmětů 
− Koordinace nároků na žáky (zadávání domácích úkolů, spolupráce s rodiči) 
− Příprava individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s výchovnou poradkyní, tvorba plánů 

pedagogické podpory 

V průběhu školního roku 

− Projednávání důležitých otázek vztahujících se k předmětům 
− Vyhodnocování plnění individuálních plánů, zvolených metod, postupů 
− Metodické vedení slabě prospívajících žáků, jejich doučování 
− Sdělování si svých zkušeností 
− Spolupráce při řešení problémů  
− Kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat 
− V 1. a 3. čtvrtletí zpracování čtvrtletního hodnocení žáků 
− Projednávání časového zařazení a přípravy kontrolních prací žáků 
− Využívání výukových programů na PC, tabletech 

Na závěr školního roku 

− Konzultace a stanovení kritérií pro závěrečnou klasifikaci žáků  
− Uzavření individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory ve spolupráci s výchovnou 

poradkyní 
− Vyhodnocení jejich plnění a zpracování zprávy 
− Zhodnocení školního vzdělávacího programu  
− Zhodnocení celoroční práce metodického sdružení 

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  
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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 dva 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. Byl obnoven trvalkový záhon před budovou školy, 
původní byl zničen v rámci rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy. 

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

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 a velikonoční výstavě, které byly instalovány 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. 

Žáci školní družiny inovovali Hřbitov odpadků, který je umístěn na veřejném místě před budovou školy. 
Vyřezali stromečky, nabarvili je a umístili na ně cedulky s vyobrazením odpadku a doby, za jak dlouho se 
v zemi rozloží. 

Společně s Městskou knihovnou Králíky jsme udržujeme komunitní semínkovnu. V hodinách pracovního 
vyučování žáci stříhali a lepili pytlíčky, polepovali je popiskami a plnili semínky. Byli jsme inspirací a rádci 
pro nově vzniklou semínkovnu v Červené Vodě, na jejímž vzniku se podílela tamní ZŠ. 

V rámci projektu MAP Orlicko byla nabídnuta možnost pořádání workshopu pro zájemce ze škol Králicka a 
Žamberecka v oblasti rukodělných činností. 

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 tomto školním roce proběhla celoroční hra „Lesní skřítci“, která navazovala na školní vzdělávací program 
školní družiny. Program byl zaměřen na kladný vztah dětí k přírodě, cílem bylo prohloubit jejich ekologické 
cítění. Každý měsíc byl zaměřen na poznávání jednotlivých stromů, rostlin a živočichů. 

V září nás čekalo seznámení s celoročním programem. Vyzdobili jsme si chodbu vlastnoručně vyrobenými 
skřítky, každý měsíc nás vítal daný strom, se kterým jsme se seznámili a vyhledávali buď v přírodě, nebo na 
daných obrázcích. Dozvěděli jsme se o každém stromě, co je pro něho typické a na co se jeho dřevo využívá.  

Pro žáky a širokou veřejnost byla připravena dobrodružná CESTA ZA LESNÍMI SKŘÍTKY, kde se plnily 
vědomostní úkoly s lesní tématikou. 

V říjnu jsme vyráběli domečky pro skřítky, sbírali listy a určovali, k jakému stromu patří. 
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V listopadu jsme společně oslavili svátek SVATÉHO MARTINA, kde bylo na úvod zahráno krátké divadlo, 
potom se zpívalo a soutěžilo.  

V prosinci nás čekalo více akcí. Podíleli jsme se na tvoření vánočních výrobků na vánoční výstavu. Proběhlo 
ČERTOVSKÉ KOLO ŠTĚSTÍ, kde si každý vytočil odměnu. V adventní čas jsme každý týden zapalovali 
adventní svíčku na adventním věnci a povídali si o vánočním čase. 

V lednu proběhla velice zdařilá soutěž MISTŘI DÍLNY, kde žáci s nadšením šroubovali, zatloukali, vrtali, 
měřili, řezali a stříhali plech. 

V únoru proběhl tradiční KARNEVAL, kde bylo nachystáno mnoho soutěží, žáci měli možnost vyzkoušet si 
svoji zručnost, pohyblivost a postřeh. 

V měsíci březnu jsme přiložili ruce k dílu a vyráběli jsme na velikonoční výstavu. Jaro jsme přivítali JARNÍ 
ŠIPKOVANOU, kde na nás čekaly různé úkoly s jarními otázkami, posledním úkolem bylo najít poklad. 

V dubnu jsme si zatancovali na VELIKONOČNÍ DISKOTÉCE. 

V květnu jsme se připravovali na Mezinárodní sportovní hry do Lanškrouna. Společně jsme si nabatikovali 
trička, která měla velký úspěch. V tento měsíc proběhlo velice úspěšné PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ. 

V červnu nám přálo počasí při pořádání poslední akce, a to byl DĚTSKÝ DEN, kdy se soutěžilo v 
netradičních soutěžích, z nichž nikdo neodešel suchý.  

Formou didaktických her a soutěží byla dána možnost žákům si zopakovat učivo z prvouky, českého jazyka 
a matematiky. Celoročně jsme se věnovali ekologii, správnému třídění odpadu. Jednou měsíčně jsme se 
všichni 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 příležitost se odreagovat pohybovými aktivitami v tělocvičně, nebo 
na dětském hřišti.  

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) 

V letošním školním roce 2021/2022 jsme úspěšně obhájili titul Zdravé školy čtvrtou inovací programu škol 
podporujících zdraví.  

 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 čtyřletém Rámcovém programu Zdravé školy podpora pohybové aktivity, 
duševního zdraví 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 2021/2022. 

 Proběhlo vyhodnocení poskytnutí finančních prostředků 12 000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje za 
kalendářní rok 2021 na projekt „Dny sportu a her“. Podařilo se nám získat finanční prostředky z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2022 na projekt „Dny sportu a her 2“ ve výši 16 000,- Kč, který jsme zrealizovali 
v červnu 2022.   

Environmentální výchova 

Činnost probíhala dle Dlouhodobého i celoročního plánu EVVO. 
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Účast v celostátních projektech, krajských soutěžích: 

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

RECYKLOHRANÍ 
V tomto školním roce jsme se aktivně účastnili tohoto celostátního projektu. Čtyřikrát jsme splnili vyhlášený 
úkol, a to za mladší i starší žáky, sbírali jsme drobné elektro, vybité baterie, mobily. Nově jsme odevzdali 
box vysloužilých tonerů. Za tyto aktivity nám byly připisovány body. V rámci celé republiky jsme v počtu 
dosažených bodů obsadili 25. místo, v rámci Pardubického kraje 5. místo a získali poukaz v hodnotě 3000,- 
Kč na nákup zboží v Kauflandu. 

Zelený ParDoubek.   
V červnu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do projektu s názvem Potraviny v koši nekončí. Zjišťovali, jak mají 
doma uskladněny potraviny, jakou mají minimální trvanlivost, co se děje s nedojedenými svačinami žáků 
školy, jak doma nakládají se zbytky, prošlými a nevzhlednými potravinami. Pak hledali řešení, jak využít 
potraviny, aby neskončily v popelnici, vyzkoušeli si tři recepty na zpracování nevzhledného ovoce, zbylé 
rýže, těstovin a masa (vytvořili smoothie, těstovinový salát, holubky). Plakát s výstupy odeslali do Ekocentra 
Paleta Pardubice. 

Finanční příspěvky:  
Ve spolupráci se z. s. KOTVA jsme získali finanční příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje ve výši. 18.200, 
- Kč na Ekologický týden a 9.100, - Kč na vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo v květnu v Králíkách, bylo zajištěno pracovníky SEVER 
Horní Maršov. Pedagogičtí pracovníci se učili využít okolní přírodu k výuce žáků – vyzkoušeli si smyslové 
vnímání přírody, badatelskou výuku v potoce, lese, aktivity při vycházce.   

Tradiční Ekologický týden proběhl v měsíci červnu se zaměřením „Ze života našich předků“. V pondělí 
proběhl Den řemesel, v úterý jsme navštívili Středisko experimentální archeologie v Uhřínově s praktickým 
programem, ve středu SEV Paleta Oucmanice (programy Ovčí vlna, Hospodářská zvířata, Staročeské hry na 
vsi). Čtvrtek a pátek byl věnován financům a pašerákům. Zahájili jsme zhlédnutím filmu Krakonoš a lyžníci, 
navštívili jsme Východočeský památník celnictví v Králíkách, kde žáci ověřovali pracovní listy, které pro ně 
a další žáky – návštěvníky muzea byly vytvořeny I. Nesvadbovou. V pátek jsme navštívili pěchotní srub K-
S 14, poté jsme ověřili pašeráckou stezku, kterou jsme vytvořili pro návštěvníky Králík. 

Akce: 
Den v přírodě – akce proběhla v září. V první části na žáky čekaly přírodovědné úkoly, ve druhé části 
navštívili vojenské muzeum a svezli se vojenským vozidlem. 

Cesta lesem s lesními skřítky – naučnou stezku vytvořila paní učitelka Krsková. V lese na žáky čekali 
skřítci, kteří ukrývali úkoly a otázky týkající se lesa. Na závěr žáci hledali skřítkův domeček, kde na ně čekala 
odměna. Stezka sloužila široké veřejnosti od září až do konce října. 

Za zvířátky do lesa – tradiční akce proběhla v únoru. V září žáci sbírali kaštany, žaludy, které přinesli 
zvířátkům ke krmelci do lesa Králíkách.   

Den Země – tradiční celoškolní akce, při níž žáci uklízí okolí školy. 

Vzdělávání pedagogů: 
Vzdělávání celé sborovny na téma Výchova k udržitelnému způsobu života v ZŠ a SŠ a v MŠ (vybraná 
témata – náš region) v rozsahu 8 hodin. 

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 
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− Krmení ptáčků 

Vermikompostování – chov kalifornských žížal, jejich krmení, využití produktů – žížalího čaje ke hnojení 
rostlin, hlíny – přidání k pokojovým rostlinám.  

Prezentace ekovýchovných aktivit školy: 
I. Nesvadbová prezentovala naši školu na on-line workshopu Místně zakotvené učení (pořadatelem 
SEVER) proběhlým projektem Bylinky. Naše aktivita měla obrovský úspěch, účastníky byla velice kladně 
hodnocena a naše prezentace byla vyžádána účastníky pro inspiraci. Dále se I. Nesvadbová podílela na 
prezentaci našich dvou realizovaných projektů – Bylinky a Den bez aut do nově vznikající publikace MZU, 
kterou vytváří SEVER Horní Maršov. 

O všech akcích je veřejnost informována prostřednictvím školního fcb, instagramu (nově zřízen), webových 
stránek školy. Zprávy jsou zasílány na www.ekoosveta.cz, www.klickevzdelani.cz , prostřednictvím 
měsíčníku Králický zpravodaj, Školního bravíčka. 

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), třídní učitelé komunikují s rodiči svých žáků osobně i telefonicky. O dění ve škole jsou 
informováni prostřednictvím školního časopisu Školní bravíčko, prostřednictvím informačních letáků, 
webových stránek školy, sociálních sítí.  

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 velikonoční 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 v rámci republiky došlo na konci 
října 2021 na Nové scéně ND v Praze – ze všech nominovaných z celé republiky právě kralická 
knihovna obdržela celostátní Cenu Ď v kategorii Kultura a školství ČR. Je potěšující, že jak krajské, 
tak celostátní kolegium (porota) rozhodla shodně bez vzájemného ovlivňování (Městská knihovna 
Králíky zvítězila v krajském i celostátním kole). 

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

Dalším partnerem naší školy je MAP Orlicko. Ve spolupráci s ním jsme aktualizovali plán potřeb naší 
školy, do nově vznikajícího plánu jsme nabídli workshopy pro ostatní školy v oblasti rukodělných 
tvořivých činností. 

Novým partnerem naší školy je Východočeský památník celnictví v Králíkách spolu s panem ředitelem 
R. M. Sichou. Oslovil naši školu s prosbou, zda by bylo možné zatraktivnit muzeum pro děti a zároveň 
nalákat návštěvníky pevnosti do muzea (vzdálenost mezi nimi jsou 2 km). Úkolu se zhostila I. 
Nesvadbová, která vytvořila pracovní listy s úkoly pro mladší a starší žáky, úkoly pro předškoláky, M. 
Lenhartová je připomínkovala. Poté vytvořila vycházkovou trasu pašeráků a financů s praktickými, 
zábavnými i naučnými úkoly, s její instalací pomohly V. Krsková a J. L. Kholová. Žáci školy vytvořili 
keramické celní feniky, které budou návštěvníci dostávat za správné vyluštění tajenky na pracovních 
listech. 

Mezi další, kteří se školou pravidelně spolupracují, patří myslivci, Policie ČR, Úřad práce (realizace 
besed pro žáky), PPP a SPC (odborná vyšetření žáků, konzultace), ZUŠ Králíky, Hasičský záchranný 
sbor. 

http://www.ekoosveta.cz/
http://www.klickevzdelani.cz/
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Sportovní činnost 

V letošním školním roce jsme úspěšně reprezentovali školu na dvou sportovních kláních. 

Mezinárodní sportovní hry v Lanškrouně  
Dne 5. 5. 2022 se naši zástupci účastnili zábavných sportovních her v Lanškrouně. Na tyto hry se naši žáci 
náležitě připravili - ve školní družině si nabatikovali trička. Disciplíny byly rozmanité, nápadité, u mnohých 
jsme se pobavili. Úspěch pro naši školu vybojoval Adam Fajgl, obsadil 1. místo.  

Atletický parapohár Pardubice  
9. června 2022 se zástupci naší školy vydali změřit své síly s ostatními sportovci Pardubického, 
Královéhradeckého a Středočeského kraje do Pardubic na tradiční ATLETICKÝ PARAPOHÁR.  

Zástupci našeho devítičlenného družstva podávali výborné výkony, za což byli odměněni. Jaroslav Brůna 
obsadil 1. místo v hodu kriketovým míčkem a v 60 m „běhu“ vozíčkářů, Filip Vasiljev obsadil 3. místo ve 
skoku dalekém. Největší překvapeni čekalo naše sportovce na konci závodu. Z 22 účastnících se družstev 
vybojovali pro Speciální ZŠ Králíky celkové 1. místo. 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

V tomto roce navštěvovalo Klub deskových her a zábavné logiky 12 žáků. V prvním pololetí 4 dívky a 8 
chlapců, ve druhém pololetí 5 dívek a 7 chlapců. Ke změně došlo i ve složení osazenstva. Ubylo starších dětí, 
o to víc bylo dětí mladších. Bylo proto nutností ráz her přizpůsobit věku. Zařazovali jsme více pohybových 
aktivit, které si děti velice oblíbily. Naše hrací hodiny se oproti loňsku změnily z poklidných na svižné a díky 
bezprostřednosti malých dětí plné smíchu a nadšení ze společně stráveného času při hraní. Starší děti hrály 
hry odpovídající jejich věku a potřebám, ale často se nechaly strhnout atmosférou a přidaly se k většině. 
Hraní her probouzelo u dětí zvědavost a touhu po poznání, což nás neskutečně těšilo. Naším cílem bylo naučit 
děti zábavnou cestou dodržovat pravidla, umět přijímat prohru, myslet kreativně a v neposlední řadě rozvíjet 
schopnost soustředění a sebeovládání. Hráli jsme hry na rozvoj jemné motoriky, dále hry zábavné, 
postřehové, logické, vědomostní, karetní, slovní apod. K dispozici jsme měli spoustu her vlastních, ale rovněž 
jsme využívali možnosti zapůjčení her v Městské knihovně Králíky. 

Grantová řízení, sponzoři 

Ve školním roce jsme podali žádosti na projekty financované z rozpočtu Pardubického kraje.  

− v září 2021 byly podpořeny projekty prevence rizikového chování Správná cesta 2 částkou 10000,- 
Kč, a Zdravé školy 

− v červnu 2022 projekt Dny sportu a her 2 byl podpořen částkou 16000,- Kč.  
− ve spolupráci se z. s. K.O.T.V.A. byl podpořen projekt Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky, 

na nějž jsme získali 18.200, - Kč,  
− vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO ve výši 9.100, - Kč.  
− v září jsme zahájili projekt Šablony III – Učíme se nově, který je podpořen finanční částkou ve výši 

233.426, - Kč. 

Byly realizovány tyto aktivity: 

− Využití ICT ve vzdělávání 
− Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky) 
− Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk, jazyková a komunikační výchova) 
− Projektový den v ZŠ (4x – Keramika) 

Cílem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Byla sepsána 1. monitorovací zpráva, 
která čeká na schválení. 
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Stavební úpravy ve škole 

14. 3. 2022 byla oficiálně dokončena přestavba sociálních zařízení ve Speciální ZŠ Králíky. Přestřihnutím 
pásky byly předány k užívání žákům a zaměstnancům školy. 

Ve výběrovém řízení byla k realizaci přestavby vybrána stavební firma REVSTA, s. r. o. Po tři měsíce firma 
intenzivně pracovala – byly vystavěny nové toalety (včetně bezbariérové) s moderním zařízením a novými 
keramickými obklady, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody, kanalizace, do 
nových podlah bylo zabudováno podlahové vytápění, byly osázeny nové dveře, stěny obloženy dřevěným 
obložením. Nově byl vybudován bezbariérový přechod mezi dvěma budovami. 

V srpnu 2022 byly započaty stavební práce – oprava komínu a rekonstrukce venkovního schodiště. Obojí 
opět provádí stavební firma REVSTA, s. r. o. na základě výběrového řízení. 

Dále byly zpracovány studie v rámci IROP na pět odborných učeben, vytvoření bezbariérového přístupu do 
celého areálu školy. Jsme tak připraveni na realizaci jejich modernizace. 

Údaje o kontrolách 

V měsíci červnu proběhla kontrola ze strany VZP 

Údaje o hospodaření školy 

(za kalendářní rok 2021) 

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 2021 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek   19 021,24 
Kč. 

Finanční zdroje v roce 2021: 10 272 710,51 Kč 

z toho 

Provozní dotace 695 333,34 

Přímá dotace 9 322 724,00  

Nespotřebovaná dotace 8 900,00 

Transfer 14 088,00 

Výnosy EU Šablony III 128 201,00 

Dotace „obědy dětem PK“ 5 776,00 

Výnosy – přímé náklady na vzdělání (doučování) 3 552,00 

Jiné výnosy 94 136,17 
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Celkem 10 272 710,51 

 
Stav účtu k 31.12.2021 

běžný účet: 3 534 223,57 Kč,         účet FKSP: 136 223,97 Kč  pokladna: 1 703,00 Kč 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu 

V roce 2021 byl realizován nařízený odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 53 000,00 Kč. 

Organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku. 

Organizace nemá žádné další stanovené odvody zřizovatelem. 

Hospodářský výsledek a jeho použití, fondy 

Organizace v roce 2021 vykázala kladný HV v celkové výši 19 021,24 Kč. Tato částka bude převedena v 
roce 2022 do rezervního fondu.  

Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje 

Hospodářskou činnost škola nevykazuje. 

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 v účtárně 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. 2021 

 

Č. účtu Popis  Počáteční stav Přírůstek Odpis Konečný zůstatek 

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

 02800 DDHM    > 3 000,- 2 520 757,11 Kč 155 716,21 Kč 458 884,40 Kč 2 217 588,92 Kč 

 90200 JDDHM  < 3 000,- 1 024 520,33 Kč 70 900,95 Kč 115 882,69 Kč 979 538,59 Kč 

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

90100 JDDNM <  7 000,- 168 581,60 Kč 1 190,00 Kč 0,00 Kč 169 771,60 Kč 

02100 Budovy  4 860 567,00 Kč 0,00 Kč  0,00 Kč  4 860 567,00  

03100 Pozemky  55 741,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč 55 741,00  
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Přehled stavu účtů k 31. 12. 2021 

Přehled stavu účtů k období 12.21 

Účet Počáteční 
stav 

Strana 
MD 

Strana 
DAL 

Konečný 
stav 

01800 - DDNM 88 760.90 0.00 0.00 88 760.90 

02100 - Budovy, haly a stavby 4 860 567.00 0.00 0.00 4 860 567.00 

02200 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 685 767.70 0.00 0.00 685 767.70 

02210 - Sam.mov.věci a soubory m.v.-přístroje 52 630.15 0.00 0.00 52 630.15 

02800 - DDHM 2 519 032.61 157 440.71 458 884.40 2 217 588.92 

03100 - Pozemky 55 741.00 0.00 0.00 55 741.00 

04200 - Pořízení DHM 0.00 842 244.98 0.00 842 244.98 

07800 - Oprávky k DDNM -88 760.90 0.00 0.00 -88 760.90 

08100 - Oprávky k budovám, halám a stavbám -1 803 731.00 0.00 58 824.00 -1 862 555.00 

08210 - Oprávky k samost. movitým věcem -645 798.50 0.00 25 800.00 -671 598.50 

08800 - Oprávky k DDHM -2 519 032.61 458 884.40 157 440.71 -2 217 588.92 

11200 - Materiál na skladě - Antigenní testy 0.00 3 081.47 324.60 2 756.87 

24101 - Běžný účet KB 809 811.57 17 276 519.57 17 019 169.11 1 067 162.03 

24111 - Účet 411 krytí FO 71 000.00 0.00 0.00 71 000.00 

24150 - Účet 416 krytí fondu investic 71 843.58 3 192 962.94 868 744.98 2 396 061.54 

24310 - Běžné účty prostředků finančních fondů FKSP 154 949.36 411 197.52 429 922.91 136 223.97 

26100 - Pokladna 2 793.00 68 922.00 70 012.00 1 703.00 

26201 - Peníze na cestě z KB 0.00 38 000.00 38 000.00 0.00 

26202 - Peníze na cestě - OBĚDY ZAM. FKSP 0.00 16 500.00 16 500.00 0.00 

26204 - Peníze na cestě - položky FKSP 0.00 63 548.65 63 548.65 0.00 

26210 - Peníze na cestě - 2,00 % FKSP 0.00 113 933.96 113 933.96 0.00 

26300 - Ceniny 348.00 0.00 36.00 312.00 

31401 - Poskytnuté provozní zálohy - PLYN 49 600.00 168 400.00 174 000.00 44 000.00 

31402 - Poskytnuté provozní zálohy - ELEKTŘINA 9 460.00 67 250.00 61 770.00 14 940.00 

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

32100 - Dodavatelé -26 937.85 1 771 673.51 1 779 344.81 -34 609.15 

32404 - Přijaté zálohy - obědy Krsková -2 196.00 7 052.00 5 500.00 -644.00 

32419 - Přijaté zálohy - obědy Ježková -175.00 4 730.00 6 012.00 -1 457.00 

32453 - Přijaté zálohy - obědy Adamová -1 416.00 5 762.00 5 150.00 -804.00 

32456 - Přijaté zálohy - obědy Látalová -381.00 3 612.00 3 200.00 31.00 

32457 - Přijaté zálohy - obědy Kholová 122.00 5 504.00 5 500.00 126.00 
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32459 - Přijaté zálohy - obědy Nejedlá -234.00 2 193.00 2 817.00 -858.00 

32460 - Přijaté zálohy - obědy Dolečková -86.00 3 086.00 3 000.00 0.00 

32461 - Přijaté zálohy - obědy Moravíková 0.00 2 365.00 3 000.00 -635.00 

33100 - Zaměstnanci -360 011.00 7 126 762.00 7 262 273.00 -495 522.00 

33500 - Pohledávky za zaměstanci 0.00 36.00 36.00 0.00 

33502 - Pohledávky za zaměstanci - platba kartou 10 691.00 14 165.56 24 856.56 0.00 

33600 - Zúčtování s OSSZ -146 518.00 2 221 840.00 2 266 588.00 -191 266.00 

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 -63 199.00 962 255.00 981 554.00 -82 498.00 

34200 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu -78 881.00 720 353.00 698 928.00 -57 456.00 

34201 - Ostatní přímé daně - daň z příjmu (srážkou) 10 306.00 13 580.00 23 886.00 0.00 

34600 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp. 0.00 9 328 500.00 9 328 500.00 0.00 

34604 - Nároky na dotace - Šablony III 0.00 128 201.00 128 201.00 0.00 

34606 - Nároky na dotace - Přímé náklady na vzdělání (doučován 0.00 3 552.00 3 552.00 0.00 

34800 - Nároky na dot a ost.zúčt s rozp.org.m.samosp 5331 0.00 3 811 926.94 3 811 926.94 0.00 

34801 - Nároky na dotace a ost.zúčt. ze státního rozpočtu 0.00 96 333.34 96 333.34 0.00 

37403 - Přijaté zálohy na přímé výdaje 0.00 9 322 724.00 9 322 724.00 0.00 

37405 - Přijaté zálohy na dotace Obědy pro děti Pk 0.00 135 930.30 135 930.30 0.00 

37406 - Přijaté zálohy na dotace EU Šablony III 0.00 233 426.00 233 426.00 0.00 

37407 - Přijaté zálohy na dotace na přímé náklady na vzdělání 0.00 3 552.00 3 552.00 0.00 

37801 - Krátkodobé závazek - KOOPERATIVA -6 624.58 24 490.73 28 446.88 -10 580.73 

38400 - Výnosy příštích období 0.00 0.00 64 000.00 -64 000.00 

38900 - Dohadné účty pasivní -65 000.00 65 000.00 95 000.00 -95 000.00 

40100 - Fond investičního majetku 301 988.80 70 536.00 0.00 372 524.80 

40101 - Fond investičního majetku -3 240 852.15 3 148 926.94 3 991 171.92 -4 083 097.13 

40102 - Fond investičního majetku - odpisy -133 042.00 0.00 0.00 -133 042.00 

40300 - Transfery - Dotace na pořízení DM -98 280.00 0.00 0.00 -98 280.00 

40311 - Transfery - Dotace na pořízení DM AKTUÁLNÍ ROK -222 664.00 0.00 0.00 -222 664.00 

40312 - Transfery - Spotřeba z odpisů 257 243.00 14 088.00 0.00 271 331.00 

41100 - Fond odměn -71 000.00 0.00 0.00 -71 000.00 

41200 - Fond FKSP -163 278.30 319 763.85 299 157.30 -142 671.75 

41201 - Fond FKSP-příjmy 0.00 136 388.14 136 388.14 0.00 

41210 - Fond FKSPí-dary 0.00 5 000.00 5 000.00 0.00 

41211 - Fond FKSP-obědy -1.00 15 662.00 15 661.00 0.00 

41220 - Fond FKSP - vitamínové prostředky 0.00 15 000.00 15 000.00 0.00 
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41221 - Fond FKSP-služby 0.00 64 740.00 64 740.00 0.00 

41222 - Fond FKSP- životní pojištění 0.00 5 600.00 5 600.00 0.00 

41223 - Fond FKSP- penzijní pojištění 0.00 14 400.00 14 400.00 0.00 

41224 - Fond FKSP - ostatní využití fondu 0.00 41 085.55 41 085.55 0.00 

41300 - Fond rezervní - ze zlepšeného HV -233 303.05 0.00 26 886.36 -260 189.41 

41301 - Fond rezervní - ze zlepšeného HV čerpání 227 401.51 32 787.90 0.00 260 189.41 

41403 - RF TVORBA - sponzor. dar TVORBA -9 820.00 0.00 0.00 -9 820.00 

41406 - Rezervní fond z ostatních titulů -138 278.30 138 278.30 107 756.00 -107 756.00 

41410 - RF spotřeba ČERPÁNÍ 9 820.00 0.00 0.00 9 820.00 

41600 - Fond investic - POČÁTEČ -53 801.73 0.00 0.00 -53 801.73 

41601 - Fond investic - Investiční dotace od zřizovatele -1 190 922.00 0.00 3 148 926.94 -4 339 848.94 

41603 - Fond investic - příjem odpisy -426 631.50 0.00 70 536.00 -497 167.50 

41611 - Fond investic - ČERPÁNÍ 1 323 511.65 842 244.98 0.00 2 165 756.63 

41615 - Fond investic - ČERPÁNÍ odvod zřizovateli 276 000.00 53 000.00 0.00 329 000.00 

43100 - Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení -26 886.36 62 192.41 35 306.05 0.00 

43200 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min.let -32 046.00 0.00 0.00 -32 046.00 

49100 - Počátečný účet rozvažný 0.00 0.00 0.00 0.00 

50106 - Sm - učebnice 0.00 7 643.00 554.00 7 089.00 

50107 - Sm - Ochranné pomůcky 0.00 4 299.00 0.00 4 299.00 

50110 - Sm - kancelářské potřeby 0.00 6 000.26 0.00 6 000.26 

50111 - Sm - úklidové prostředky 0.00 1 907.00 0.00 1 907.00 

50112 - Sm - JDDM (500,- do 3000,- Kč) 0.00 69 490.82 0.00 69 490.82 

50113 - Sm - školní potřeby 0.00 14 386.00 6 500.00 7 886.00 

50115 - Sm - spotřební mat. různé 0.00 31 287.88 0.00 31 287.88 

50116 - Sm - hygienické potřeby 0.00 10 257.83 5 060.00 5 197.83 

50117 - Sm - Knihy 0.00 3 038.00 0.00 3 038.00 

50118 - Sm - tiskoviny 0.00 1 814.00 0.00 1 814.00 

50121 - SM - Testy Covid žáci 0.00 22 958.55 4 455.97 18 502.58 

50210 - Spotřeba energie-elektřina 0.00 87 561.00 22 490.00 65 071.00 

50211 - Spotřeba energie-voda 0.00 5 067.00 0.00 5 067.00 

50212 - Spotřeba energie-plyn 0.00 190 922.15 62 800.00 128 122.15 

51100 - Opravy a udržování 0.00 99 761.44 0.00 99 761.44 

51200 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám 0.00 4 892.00 0.00 4 892.00 

51802 - OS - Obědy - věcná režie žáci 0.00 28 905.90 0.00 28 905.90 

51803 - OS - Stočné 0.00 4 516.00 0.00 4 516.00 

51806 - OS - software 500 - 7000 0.00 14 015.00 0.00 14 015.00 
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51807 - OS - Upgrade soft. 0.00 25 871.01 0.00 25 871.01 

51808 - OS - Revize 0.00 1 427.80 0.00 1 427.80 

51810 - OS-zásilky 0.00 291.00 0.00 291.00 

51811 - OS-nájemné 0.00 2 652.00 0.00 2 652.00 

51813 - OS-telefon 0.00 14 594.99 0.00 14 594.99 

51821 - OS - Balné, poštovné 0.00 869.00 0.00 869.00 

51822 - OS-různé 0.00 91 649.64 8 660.00 82 989.64 

51823 - OS - internet 0.00 7 486.13 0.00 7 486.13 

51830 - OS - Bankovní poplatky 0.00 5 952.00 1 200.00 4 752.00 

52101 - Mzdové a ostatní osobní náklady 0.00 6 768 060.00 3.00 6 768 057.00 

52102 - OON 0.00 71 827.00 0.00 71 827.00 

52103 - Nemocenská 0.00 46 167.00 0.00 46 167.00 

52104 - Karanténa Covid 0.00 5 180.00 0.00 5 180.00 

52400 - Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 2 289 289.00 5 180.00 2 284 109.00 

52510 - Ostatní soc. pojištění - zákonné pojištění KOOPERATIVA 0.00 28 446.88 0.00 28 446.88 

52700 - JSN - 2% FKSP 0.00 136 388.14 0.14 136 388.00 

52701 - JSN - obědy zaměstnanci 0.00 12 528.00 0.00 12 528.00 

52702 - JSN - poplatek u lékaře 0.00 1 200.00 0.00 1 200.00 

52704 - JSN - ochranné prac. pomůcky Covid zam (roušky, testy) 0.00 11 249.75 0.00 11 249.75 

54900 - JON = platba za položky 0.00 400.00 0.00 400.00 

55100 - Odpisy DNM, DHM 0.00 25 800.00 0.00 25 800.00 

55101 - Odpisy DNM, DHM - budova školy 0.00 58 824.00 0.00 58 824.00 

55801 - DDHM > 3000.- 0.00 155 716.21 0.00 155 716.21 

56901 - Ostatní finanční náklady 0.00 36.00 0.00 36.00 

64800 - Zúčtování fondů 0.00 0.00 64 138.97 -64 138.97 

64900 - Jiné ostatní výnosy 0.00 0.00 6 377.95 -6 377.95 

64902 - Jiné ostatní výnosy - hygienické potřeby žáci 0.00 1 374.50 24 993.75 -23 619.25 

66900 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0.00 0.00 36.00 -36.00 

67200 - Výnosy z transferů - Provozní dotace 5331 0.00 0.00 695 333.34 -695 333.34 

67201 - Výnosy z transferů - Přímá dotace 33353 0.00 0.00 9 322 724.00 -9 322 724.00 

67206 - Výnosy z trans. Nespotřebovaná dotace EU na 414 0.00 0.00 8 900.00 -8 900.00 

67208 - Dotace "obědy dětem Pk" 0.00 0.00 5 776.00 -5 776.00 

67213 - Výnosy EU šablony III 0.00 0.00 128 201.00 -128 201.00 

67214 - Výnosy - Přímé náklady na vzdělání (doučování) 0.00 0.00 3 552.00 -3 552.00 

67215 - Výnosy z trans. - Transfer IM 403/672 0.00 0.00 14 088.00 -14 088.00 

90100 - JDDNM 500,- < 7000,- 168 581.60 1 190.00 0.00 169 771.60 
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90200 - JDDHM 500,- Kč < 3000.- Kč 1 027 228.83 70 900.95 118 591.19 979 538.59 

99900 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým učtům -1 195 810.43 118 591.19 72 090.95 -1 149 310.19 

Stav pohledávek a závazků 

Škola nemá žádné finanční pohledávky a závazky. 

Závěr  

Vytýčené úkoly v roce 2021 byly splněny. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek. 

 

+ Přílohy 

 

 

 
 

Školská rada schválila výroční zprávu školy dne 21.9.2022 

 

 

 

 

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

   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 2021 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  Výsledovka 
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Příloha č.3  Rozvaha 
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