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Základního údaje o škole  

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Všestary 

Adresa školy: Všestary 57, 503 12, Všestary 

Právní forma: příspěvková organizace – právní subjekt 

IČ: 75017181 

DIČ: CZ 75017181 

Bankovní spojení 181561850/0300 

Resortní identifikátor IZO: 102078262 

REDIZO: 650 054 105 

Datová schránka: ptxmi5g 

Datum zahájení činnosti: 01. 01. 2003 

Datum zápisu do rejstříku škol:  01. 01. 2005 

Obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, denní, 9 roků 0 měsíců 

Vedení školy: Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 

 Mgr. Miroslava Hlávková, zástupce ředitelky školy 

Kontakty: www.zsvsestary.cz  

e-mail hospodarka@zsvsestary.cz  

telefon 720 983 690 

Součásti školy 

Druh školy/zařízení IZO Adresa Kapacita 

Základní škola 102078262 Všestary 57 350 

Školní družina 117100455 Všestary 2 90 

Mateřská škola  107581426 Všestary 130 
Chlum 44 

116 

Školní jídelna  102778736 Všestary 131 500 

Školní výdejna Chlum 168100576 Chlum 44 64 

Zřizovatel školy 

Zřizovatel školy: Obec Všestary 

Adresa: Všestary 35, 503 12, Všestary 

Starosta obce: Ing. Michal Derner 

Kontakty: www.vsestary-obec.cz  

e-mail:  urad@vsestary-obec.cz 

telefon:  495 458 155 

Školská rada 

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona. 

Zástupce zřizovatele: Ing. Radek Jásenský (předseda ŠR), MUDr. Michal Kovalský 

Zástupce rodičů: Šárka Doležalová, Miroslav Zavadil 

Zástupce školy: Mgr. Anna Tichá, Mgr. Lenka Řeháková 

Kontakt: skolskarada@zsvsestary.cz 

 http://www.zsvsestary.cz/skolska-rada/ 

http://www.zsvsestary.cz/
mailto:hospodarka@zsvsestary.cz
http://www.vsestary-obec.cz/
mailto:urad@vsestary-obec.cz
http://www.zakonycr.cz/seznamy/5612004Sb.html
mailto:skolskarada@zsvsestary.cz
http://www.zsvsestary.cz/skolska-rada/
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Žákovský parlament 

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy. Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima 

školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením 

školy, učiteli a zaměstnanci školy. Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělá-

vacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty. Povinností každého 

člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání. Žákovský parlament v letošním 

školním roce navštěvovalo 16 žáků od 5. do 9. třídy (vždy dva zástupci za třídu).  

Složení žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020  

V.  Barbora Zavadilová, Jan Macháček 
VI. A  Karolína Peterová, Milan Veselý 
VI. B  Jessica Matějková, Zuzana Vernerová 
VII.  Kristýna Kalašová, Adéla Moravcová 
VIII. A  Diana Veselá, Michal Samek (místopředseda) 
VIII. B  Šárka Mlatečková, Margaret Tomášová 
IX. A Jakub Čihák, Ondřej Doležal 
IX. B  Daniela Dobešová, Lukáš Věchet (předseda) 

Scházeli jsme se jednou až dvakrát měsíčně, v případě organizace akcí i častěji. Z důvodu distanční vý-

uky proběhla poslední schůzka žákovského parlamentu v únoru 2020. 

Žákovský parlament se podílel na organizaci akce Dýňové slavnosti (15. 10. 2019) a někteří členové 

spoluúčinkovali na Vánočním adventním koncertě v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech 

(13. 12. 2019). Žákovský parlament samostatně zorganizoval Vánoční projektový den, který proběhl 

dne 20. 12. 2019. Akce se zúčastnil celý 2. stupeň základní školy.  

 

 

Inspirativní pro nás bylo setkání s paní ředitelkou Zarine Aršakuni, která nás seznámila s činností žá-

kovských parlamentů jiných základních škol Královéhradeckého kraje. Z důvodu uzavření základních 

škol a následné distanční výuky se nepodařilo uskutečnit další naplánované akce, např. spolupráci s MŠ 

a ŠD (čtení pohádek, cesta za pokladem) a návštěvu žákovského parlamentu na jiné základní škole. 

Mgr. Jana Bisová, vedoucí žákovského parlamentu 

Vánoční projektový den Vánoční koncert v kostele 
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Školní knihovna 

Školní knihovna je součástí obecní knihovny. Žáci školy ji navštěvovali  individuálně v určených hodi-

nách dopoledne, společně se třídou během hodin literární výchovy nebo při speciálních akcích. Během 

roku knihovnu navštívili také žáci 1. stupně společně po dohodě s třídními učitelkami. Při vyučování 

nabízely a doporučovaly učitelky českého jazyka knihy pro domácí četbu. Knihovnu také využívali uči-

telé přírodopisu a výtvarné výchovy  (především časopisy a encyklopedie). V měsíci březnu byly v kni-

hovně všechny děti ze školní družiny, plnily zadané úkoly, vyplňovaly kvízy, seznamovaly se s řádem 

knihovny a tříděním knih. V letošním školním roce se nám nepodařilo uspořádat Noc s Andersenem, 

pasování  žáků 1. třídy na čtenáře a  plánovanou besedu se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Část 

akcí byla přesunuta na příští školní rok. 

Mgr. Anna Tichá, vedoucí školní knihovny 

Personální údaje 

Členění kmenových zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 6 6 11 

31 - 40 let 0 11 11 21 

41 - 50 let 2 15 17 32 

51 - 60 let 1 11 12 23 

61 a více let 2 5 7 13 

Celkem 5 48 53 100 

% 9 91 100 x 

Členění kmenových zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

Základní 0 1 1 2 

Vyučen 2 7 9 17 

střední odborné s MZ 0 17 17 32 

vyšší odborné 0 0 0 0 

Vysokoškolské 3 23 26 49 

Celkem 5 48 53 100 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem 

učitel MŠ 7 0 7 

učitel ZŠ 26 0 26 

vychovatel ŠD 3 0 3 

asistent pedagoga  7 0 7 

celkem 43 0 43 

% 100 0 100 
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Trvání pracovního poměru 

Doba trvání počet % 

do 5 let 26 49 

do 10 let 7 13 

do 15 let  3 6 

do 20 let 6 11 

do 25 let 6 11 

do 30 let 3 6 

nad 30 let 2 4 

celkem 53 100 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru  

Nástupy a odchody pedagogický zaměstnanec nepedagogický zaměstnanec 

nástupy 12 4 

odchody 3 1 

 

Odchody zaměstnanců školy se týkaly hlavně zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou 

(asistenti pedagoga a výpomoc ve školní jídelně) a odchod na penzi.  

 Vzdělávací programy školy 

Vzdělávací programy MŠ 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Všestary „Ka-
marád“ 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Chlum 

2 
 

2 

Vzdělávací program ZŠ 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro Základní školu a mateřskou školu, Všestary 
„Společnou cestou“ 

15 

 Vzdělávací program ŠD 

Vzdělávací program Zařazené oddělení 

Školní vzdělávací program pro Školní družinu „Okénka dětského světa“ 3 
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Učební plán ZŠ 

Učební plán 1. stupeň 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Jazyk a ja-
zyková ko-
munikace 

Český jazyk a 
literatura 

(Čj) 

7+21 7+2 7+2 6+2 6+1 33 + 9 = 42 

Anglický ja-
zyk (Aj) 

- +1 3 3 3 9  + 1 = 10 

Matema-
tika a její 
aplikace 

Matematika 
(M) 

4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 + 4 = 24  

Informační 
a komuni-
kační tech-

nologie 

Informatika 
(In) 

- - - - 1 1 

Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 
(Prv) 

2 2 2   12 + 2 = 14 

Přírodověda 
(Při) 

- - - 1+1 2 

Vlastivěda 
(Vl) 

- - - 1+1 2 

Umění a 
kultura  

 
Člověk a 

svět práce 

Hudební vý-
chova (Hv) 

1 1 1 1 1 17 

Etická vý-
chova 

   1 1 

Výtvarné a 
pracovní čin-
nosti (VPč) 

2 2 2 2 2 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná vý-
chova (Tv) 

2 2 2 2 2 10 

Celkem 18 + 2 = 
20 

18 + 4 = 
22 

21 + 3 = 
24 

21 + 5 = 
26 

24 + 2 = 
26 

102 + 16 = 
118 

Učební plán 2. stupeň 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 2. stupeň Dotace 
2. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazy-
ková komu-

nikace 

Český jazyk a li-
teratura (Čj) 

4+1 4 4 3+1 15 + 2 = 17 

Anglický jazyk 
(Aj) 

3 3 3 3 12 

                                                           

1 Za znaménkem „+“ jsou uvedené disponibilní hodiny. 
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Základy němec-
kého jazyka 

(ZNj) 

- 2 2 2 6 

Matematika 
a její apli-

kace 

Matematika (M) 4 4 4 3+1 15 + 1 = 16 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika (In) 1 - -  1  

Člověk a 
společnost 

Dějepis (D) 2 2 2 2 11 + 1 = 12 

Občanská vý-
chova (Ov) 

+1 1 1 1 

Etická výchova 
(Ev) 

+1    +1 

Člověk a pří-
roda 

Fyzika (F) 1 1+1 2 2 21 + 5 = 26 

Chemie (Ch) - - 2 2 

Přírodopis (Př) 2 1+1 1+1 1 

Zeměpis (Z) 2 1+1 1+1 2 

Umění a kul-
tura 

Hudební vý-
chova (Hv) 

1 1   10 

Výtvarná vý-
chova (Vv) 

2 2 - - 

Hudební grafika 
(Hg) 

  2 2 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova 
(Tv) 

2 2 2 2 10 

Výchova 
ke zdraví (VkZ) 

 1  1 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní čin-
nosti (Pč) 

1 1 1 +1 3 + 1 = 4 

 25+3 26+3 27+2 26+3  

Cvičení z českého jazyka    +1  

Cvičení z matematiky    +1  

Volitelné předměty +1 +1 +2 +1  

Celkem 25+4=29 26+4=30 27+4=31 26+6=32 104 + 18 = 122 

Seznam volitelných předmětů 

Volitelný předmět Zkratka Ročník Anotace předmětu 

Cvičení z Čj CČj 9. Příprava na přijímací zkoušky 

Cvičení z M CM 9. Příprava na přijímací zkoušky 

Konverzace v Aj 
KAj 6.+7., 

8.+9. 
Rozvoj komunikačních dovedností v anglic-
kém jazyce 

Informační a komunikační 
technologie 

VIn 6.-9. Rozvoj počítačové a informační gramot-
nosti 

Přírodovědný seminář 
PřS 6.+7., 

8.+9. 
Rozvoj přírodovědné gramotnosti  

Pohybové hry 
Ph 6.+7., 

8.+9. 
Rozvoj pohybové obratnosti 
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Předmět speciální pedagogická 
péče 

PSPP 1.-9. Dle IVP 

Zájmové kroužky 

Název Ročník Počet účastníků Vedoucí 

Tvoříme z pedigu 4.-9. 10 Mgr. Hlávková 

Kroužek vaření 1. 4.B 13 Mgr. Hlávková 

Kroužek vaření 2. 4.-6. 9 Mgr. Hlávková 

Keramika I. 1.-2. 12 Mgr. Herfurtová 

Keramika II. 2.-3. 11 Mgr. Bisová 

Keramika III. 2.-3. 13 Mgr. Bisová 

Keramika IV. 3.-7. ročník 13 Mgr. Bisová 

Angličtina I. 1. 16 Mgr. Nožičková 

Volejbal (AŠSK) 4.-5. 13 Mgr. Pleskotová 

Sportovní hry (AŠSK) 1. 13 Mgr. Nožičková 

Sportovní hry (AŠSK) 2.-3. 13 Mgr. Nožičková 

Šachový kroužek 1. 1.-5. 15 K. Kratochvílová 

Šachový kroužek 2. 1.-5. 15 K. Kratochvílová 

Sportovní kroužek  
a pohybové hry ŠD 

1.-3.  19 
A. Mikešová  

A. Švagerková 

Pastelka ŠD 1.-2.  17 A. Švagerková 

Šikulka ŠD 1.-2.  16 A. Mikešová 

Dovedné ruce ŠD 3.  12 J. Špráchalová 

Všeználek (hry, zábava, rozvoj log. 
myšlení) ŠD 

2.-3.  16 J. Špráchalová 

Komunikace v anglickém jazyce 3. 12 Mgr. Nosková 

Počet dělených hodin 

 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

počet dělených hodin 5 36 41 

 

Počty děti a žáků 

Počty dětí MŠ 

Třída Počet 
žáků 

Z toho chlapců Z toho dívek Výjimka z počtu žáků 
(ano – ne) 

MŠ Všestary 

první třída  „Berušky“ 25 12 13 0 

druhá třída „Motýlci“ 25 13 12 0 

MŠ Chlum 

první třída  21 10 11 0 

druhá třída  20 10 10 0 

Celkem 91 45 46 0 
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Počty žáků ZŠ 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků 
(ano – ne) 

I. 23 18 5 0 

II.A 16 4 12 0 

II.B 15 6 9 0 

III.A 19 9 10 0 

III.B 17 7 10 0 

IV.A 18 9 9 0 

IV.B 17 5 12 0 

V. 26 9 17 0 

VI.A 23 14 9 0 

VI.B 22 10 12 0 

VII. 26 12 14 0 

VIII.A 22 9 13 0 

VIII.B 20 10 10 0 

IX.A 19 11 8 0 

IX.B 19 9 10 0 

celkem 302 142 160 Ne 

 

116

93 91 89 94 96

Kapacita dle
rejstříku

škol

2020/2021
(září)

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Vývoj počtu dětí v MŠ

350

291 302 304 288 279

Kapacita dle
rejstříku škol

2020/2021
(září)

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Vývoj počtu žáků v ZŠ
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Přijímací řízení a zápis 

Děti přijaté do MŠ 

Počet přijatých dětí MŠ Všestary Počet přijatých dětí MŠ Chlum 

16 16 

Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro  školní rok  

1 25 5 

Žáci přijatí do vyšších ročníků ZŠ 

Ročník 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

počet žáků 0 0 0 0 8 0 0 0 

Žáci přijatí ke vzdělávání do SŠ 

Víceletá gymnázia 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku 

zřízená krajem 0 1 

soukromá 0 1 

církevní 0 0 

 

Do oborů na SŠ zřizované krajem a církevní školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z de-
vátých ročníků 

gymnázia 
ekonomické 

obory 
zdravotní 

obory 
technické 

obory 
učební 
obory 

ostatní 
obory 

celkem 

4 3 4 7 4 2 24 

 

Do oborů na soukromé střední školy 

gymnázia 
ekonomické 

obory 
zdravotní 

obory 
technické 

obory 
učební 
obory 

ostatní 
obory 

celkem 

1 0 0 0 0 7 8 

 

Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

6 0 

 

Co děláme pro budoucí prvňáčky? 

V únoru 2020 navštívily děti z MŠ Všestary a MŠ Chlum spolu se svými učitelkami ZŠ Všestary. Zapojily 

se do práce spolu s nynějšími prvňáky a práce jim šla skvěle od ruky. 
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V úterý 18. 2. 2020 proběhla na naší škole akce pro předškoláky a jejich rodiče „Brzy půjdu do školy“. 

Tento projekt je určený pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou ověřit, zda je jejich dítě 

zralé pro školu.  Pro rodiče byla připravena přednáška o školní zralosti.  Paní Mgr. Jana Jedličková měla 

přednášku velice poučnou a zajímavou. Odpovídala na dotazy rodičů a měla připravené i některé 

ukázky testů školní zralosti. Děti zatím pracovaly samy pod vedením učitelek 1. stupně ve třídách. Spo-

lečně si povídaly, pracovaly na pracovních listech, učily se říkanky, vytrhávaly různé tvary z papíru a pro-

váděly uvolňovací cviky. Prostřednictvím her a cvičení rozvíjely psychické funkce, jemnou motoriku 

a předčíselné představy. Dětem se moc dařilo, byly šikovné a zručné.  

Bohužel z důvodu šíření CORONAVIRU se další akce neuskutečnily. Dokonce i klasický zápis do 1. třídy 

proběhl netradičně – pouze elektronicky, bez fyzické přítomnosti budoucích prvňáků. 

Mgr. Lenka Nožičková, garant zápisu do první třídy 

Hodnocení žáků ZŠ 

Vyhodnocování vzdělávacích cílů se řídí Klasifikačním řádem, který je součásti Školního řádu školy.  Na 

žádost zákonných zástupců bylo možné využívat slovního hodnocení výkonu žáka.  

Hodnocení prospěchu žáků v 1. pololetí  

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 

I. 23 0 0 0 0 1 

II. A 16 0 0 0 0 1 

II. B 15 0 0 0 0 1,02 

III. A 18 1 0 0 0 1,09 

III. B 15 2 0 0 0 1,13 

IV. A 18 0 0 0 0 1,12 

IV. B 16 1 0 0 0 1,11 

V. 25 1 0 0 0 1,12 

VI. A 17 6 0 0 0 1,25 

VI. B 14 8 0 0 0 1,39 

VII. 14 12 0 0 1 1,4 

VIII. A 14 8 0 1 0 1,35 

VIII. B 4 15 1 0 0 1,87 

IX. A 10 9 1 0 0 1,61 

IX. B 7 12 0 0 0 1,64 

Celkem: 226 75 2 1 1 1,27 

Hodnocení prospěchu žáků v 2. pololetí  

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlednilo skutečnost, že zásahem vyšší moci druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek. Proto závěrečné hodnocení 
žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlednilo:  

a)  podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ne-
byla zakázána (tj. do 10. března 2020),  

b)  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,  
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c)  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělá-
vacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu),  

d)  podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 
2019/2020.  

 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 

I. 23 0 0 0 0 1 

II. A 16 0 0 0 0 1 

II. B 15 0 0 0 0 1,03 

III. A 18 1 0 0 0 1,09 

III. B 15 2 0 0 0 1,12 

IV. A 18 0 0 0 0 1 

IV. B 16 1 0 0 0 1,08 

V. 26 0 0 0 0 1,03 

VI. A 21 2 0 0 0 1,11 

VI. B 15 7 0 0 0 1,22 

VII. 20 6 0 0 0 1,18 

VIII. A 19 3 0 0 0 1,17 

VIII. B 9 11 0 0 0 1,57 

IX. A 11 8 0 0 0 1,51 

IX. B 10 9 0 0 0 1,52 

Celkem: 252 50 0 0 0 1,18 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

Třída Pochvala TU2 Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ3 

I. 23 0 0 0 

II. A 16 0 0 0 

II. B 14 0 0 0 

III. A 19 0 0 0 

III. B 10 1 0 0 

IV. A 18 0 0 0 

IV. B 17 1 0 0 

V. 26 0 0 0 

VI. A 7 5 0 0 

VI. B 12 6 4 0 

VII. 17 14 7 1 

VIII. A 13 5 0 0 

VIII. B 12 10 3 1 

IX. A 10 8 2 0 

IX. B 0 4 0 0 

Celkem: 214 54 16 2 

                                                           

2 TU – třídní učitel 

3 ŘŠ – ředitelka školy 
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Počet omluvených/neomluvených hodin 

Do zameškaných hodin se započítávaly pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní 

přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

Třída Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná Celková absence 

I. 842 0 0 842 

II. A 480 0 0 480 

II. B 811 0 2 811 

III. A 855 0 0 855 

III. B 889 0 76 889 

IV. A 1230 0 0 1230 

IV. B 939 0 2 939 

V. 1450 0 19 1451 

VI. A 794 0 0 794 

VI.B 1383 0 40 1383 

VII. 1708 1 206 1709 

VIII. A 1326 0 0 1326 

VIII. B 891 0 120 891 

IX. A 1173 0 0 1173 

IX. B 1288 0 2 1288 

Celkem: 16059 1 467 16061 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Hospitační činnost 

I v letošním školním roce jsme plánovali a částečně uskutečnili hospitační plán školy, hlavně v prvním 

pololetí. Bohužel uzavření školy kvůli koronavirové pandemii neumožnilo dokončit plánovanou hospi-

tační činnost.   

Hospitační činnost vedení školy byla doplněná vzájemnými náslechovými hodinami vyučujících a tan-

demovou výukou, která se ukázala jako velmi užitečná a efektivní.  

Součástí ročního plánu hospitací jsou vzájemné tzv. „náslechové hodiny“ vyučujících a studentů UHK, 

kteří i letos byli u nás na odborné praxi.  

Prioritní témata hospitační činnosti: 

- adaptace žáků 1. ročníku na nové prostředí, 
- začínající a noví učitelé, 
- klima třídy, 
- čtenářská, matematická, přírodovědná a jazyková gramotnost. 

Kdo Počet hospitací Téma 

Ředitelka školy 1 
3 
1 

Adaptace žáků 1. ročníku na nové pro-
středí 
Začínající a noví učitelé 
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Motivace žáků, čtenářská gramotnost a 
klima třídy 

Zástupkyně ředitelky ZŠ 2 Matematická gramotnost 

Vedoucí učitelka MŠ Všestary 5 Nápaditost při zvolení daného výtvarného 
materiálu, zapojení dětí do aktivit, skupi-
nová forma práce 

Vedoucí učitelka MŠ Chlum 2 Respektování individuálních potřeb dětí 
Efektivní využití didaktických pomůcek a 
ICT 

Ostatní pedagogičtí pracovníci 34 Odborná praxe – hudební výchova 

Studenti UHK (odborná praxe) 20 Odborná praxe – hudební výchova 

Celkem 63  

 

Tandemová výuka 

Třída Počet Vyučující Předmět 

II. A 3 Mgr. Nožičková + Mgr. Pleskotová Tělesná výchova 

II. A 1 Mgr. Nožičková + Mgr. Kalousková Výtvarné a pracovní činnosti  

II. B 1 Mgr. Kalousková +Mgr. Pleskotová Zdravotní tělesná výchova 

III. A 1 Mgr. Válková + Mgr. Herfurtová Výtvarné a pracovní činnosti 

III. A 1 Mgr. Válková + Mgr. Frízlová Prvouka  

III. B 2 Mgr. Válková + Mgr. Frízlová Výtvarné a pracovní činnosti  

IV.A 1 Mgr. Pauderová + Mgr. Beránková Český jazyk 

VI. A + VI. B 5 Mgr. Dovec + Mgr. Kozderka Tělesná výchova 

VI. A 1 Mgr. Kozderka + Mgr. Ing. Hirsch Fyzika 

VI. A 1 Mgr. Kozderka + Mgr. Dokoupilová Přírodopis  

VIII. A 1 Mgr. Kozderka + Mgr. Ing. Hirsch Fyzika 

VIII. A 1 Mgr. Pečenková + Mgr. Ing. Hirsch Dějepis  

VIII.B 1 Mgr. Kozderka + Mgr. Ing. Hirsch Fyzika 

IX. A + IX. B 1 Mgr. Dokoupilová + Mgr. Kozderka Konverzace v anglickém jazyce 

Závěry z hospitační činnosti 

Hospitační činnost zejména v 1. pololetí posloužila jako prostředek diagnostiky vzdělávacích potřeb 

učitelů a žáků. Závěry z hospitací začínajících a nových učitelů umožnily nastavit určitý směr v rozvoji 

mladých pedagogů, doporučit nejefektivnější cestu pro přechod od teoretické připravenosti k pedago-

gickým dovednostem. 

Tandemová (či párová) výuka je výuka, při které 2 učitelé sdílí odpovědnost za plánování, realizaci 

a evaluaci výuky. V letošním školním roce byla sice nová, ale celkem oblíbená. Dvojice pedagogů se 

efektivně doplňovala a vzájemně podporovala při výuce. Pro žáky bývá tandemová výuka vítaným zpes-

třením a motivuje je k aktivitě. 

Vynucené „koronavirové prázdniny“ a následná distanční výuka ukázala na větší potřebu rozvíjet sa-

mostatnost žáků, jejich schopnost hospodařit časem, plánovat domácí přípravu.  To, co se při hospitaci 

ve třídě zdálo být u žáků samozřejmé a bezproblémové (samostatná práce ve třídě apod.), řadě z nich 

v domácích podmínkách působilo velké potíže.  
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Hospitační závěry konstatovaly, že v sledovaných třídách bylo celkem velmi příznivé klima, právě  ab-

sence osobního kontaktu žáků se spolužáky a učiteli byla největším problémem v době uzavření školy.  

Rozvoj gramotností zůstává prioritním tématem pro hospitační činnost i v dalším školním roce. 

Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti  

Kdy Kdo Téma 

27. 3. 2020 Česká školní inspekce 

Elektronické zjišťování k problematice podpory 

poskytované žákům základních škol ve vzdělá-

vací oblasti Umění a kultura. 

7. 4. 2020 
Česká školní inspekce Strukturovaný telefonický rozhovor - šetření or-

ganizace distanční výuky na ZŠ. 

5. 5. 2020 
Česká školní inspekce Elektronické zjišťování - fungování MŠ v době 

pandemie COVID-19. 

5. 5. 2020 
Všeobecná zdravotní po-

jišťovna ČR 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného. 

21. 5. 2020 Obec Všestary 
Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organi-

zaci Základní škola a mateřská škola, Všestary. 

 

Výsledky kontrol byly pozitivní, bez připomínek.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

I v této oblasti nám koronavirová epidemie neumožnila naplnit naše  očekávání. V druhém pololetí byly 

prezenční kurzy a školení zrušeny nebo se přesunuly na internet. Bohužel online webináře nemohou 

nahradit osobní kontakt účastníků školení, zejména při sdílení zkušeností a dobré praxe.  

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro asistenta pedagoga Pavlína Sehnalová 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Michaela Pauderová 
Mgr. Iveta Kubíčková 
Martina Nynková, DiS 
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Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro výchovné poradce Mgr. Renata Válková 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Předmět Zaměření kurzů Pracovník/funkce 

Studium pro ve-
doucí pedagogické 
pracovníky 

Regionální konference ČŠI pro ředitele zá-
kladních škol, Dům techniky Pardubice. 
Setkání ředitelů aneb Příklady táhnou III., 
CVKHK, Štefánikova 566, Hradec Králové. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředi-
telka školy 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole či škol-
ských zařízeních, CVKHK, Štefánikova 566, HK 

Mgr. Miroslava Hlávková, zá-
stupce ředitelky školy 

Ekonomika a finan-
cování škol 

Podpůrná opatření spojená s financováním, 
výkaznictvím a vedením školní dokumentace, 
Školské zařízení pro DVPP HK. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředi-
telka školy 

Pedagogika a psy-
chologie 

Komunikace rodina - škola - VPP DVPP MNG, 
NIDV, Základní škola Dukelských bojovníků a 
mateřská škola, Dubenec. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředi-
telka školy,  
Mgr. Miroslava Hlávková, zá-
stupce ředitelky školy 

 Webinář: Význam cílů pro plánování a hod-
nocení výuky. 

Mgr. Iveta Pečenková, školní 
metodik prevence 

Společné vzdělá-
vání (inkluze) 

Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z  
Doporučení do školské matriky – VPP, Zá-
kladní škola Dukelských bojovníků a mateř-
ská škola, Dubenec. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředi-
telka školy,  
Mgr. Miroslava Hlávková, zá-
stupce ředitelky školy 

Jak pracovat s nadanými žáky na hodinách 
českého jazyka, NIDV Hradec Králové. 

Mgr. Anna Tichá, učitelka ZŠ 

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním 
prostředí, CVKHK, Štefánikova 566, HK. 

Zuzana Tylšová, asistentka 
pedagoga  

Sociálně patolo-
gické jevy 

Setkání výchovných poradců, metodiků pre-
vence, Magistrát města Hradec Králové. 
Vzdělávací a metodické setkání ŠMP, PPP 
KHK. 

Mgr. Iveta Pečenková, školní 
metodik prevence 

Kazuistický seminář, PPP KHK (2x). 

Setkání ŠMP s pracovníky Centra PP KHK Se-
miramis, Centrum PP HK. 

Vlk je tady (nebezpečí sociálních sítí), on-line 
(MAP II). 

Kurz rizikového chování na internetu – Bez-
pečně v kyber, on-line (Bezpečně v kyber). 

Online setkání ŠMP při PPP v HK. 

Školní jídelna Manažerské minimum vedoucí ŠJ, školicí 
středisko VIS, Plzeň. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředi-
telka školy 

Informační a komu-
nikační technologie 

Webové aplikace ve vzdělávání, on-line  
(MAP II). 

Mgr. Anna Tichá, učitelka ZŠ, 
Mgr. Lucie Herfurtová, uči-
telka ZŠ 
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Český jazyk Osvojování gramatických jevů v českém ja-
zyce, CVKHK, Štefánikova 566, Hradec Krá-
lové. 

Mgr. Lucie Herfurtová, uči-
telka ZŠ 

Matematika Podpora rozvoje matematické gramotnosti, 
CVKHK, Štefánikova 566, Hradec Králové.  

Mgr. Zina Tomášová, učitelka 
ZŠ 

Chemie, přírodopis Přírodovědný inspiromat, PřF UHK. Mgr. Miroslava Hlávková, 
učitelka ZŠ 
Mgr. Renata Válková, uči-
telka ZŠ 

Dějepis History Lab – vhodné prostředí pro distanční 
vzdělávání v dějepisu, on-line (History Lab). 
History Lab – využití filmu v distanční výuce 
dějepisu, on-line (History Lab). 

Mgr. Iveta Pečenková, uči-
telka ZŠ 

Etická výchova Etická výchova, Krajský úřad, Hradec Králové 
Životní hodnoty – etická výchova. 

Mgr. Lenka Řeháková, uči-
telka ZŠ 

Hudební výchova Hudební nástroje se představují, Nové Adal-
bertinum, Hradec Králové. 

Mgr. Jana Bisová, učitelka ZŠ 

Tělesná výchova Netradiční a zážitkové hry v tělesné výchově, 
ZŠ Štefánikova. 

Mgr. Markéta Pleskotová, 
učitelka ZŠ 

Samostudium 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Vánoční prázdniny 3 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Jednodenní pololetní 
prázdniny 

1 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Jarní prázdniny 5 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Velikonoční prázdniny 1 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Celkem 12 12 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší peda-

gogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. 

Zájmové vzdělávání školní družina 

Školní družina 

Činnost družiny je z důvodu omezené kapacity určena přednostně pro žáky prvního stupně (1. - 3. tř.). 

Starší žáci ze 4. a 5. ročníku mají možnost navštěvovat odpolední školní klub.  

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet vychovatelek 

1 24 1 

2 30 1 

3 30 1 

Celkem 84 3 
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Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní do-

cházce do družiny, pokud není kapacita naplněna žáky školní družiny.  Týká se to zájmových kroužků 

a příp. dalších činností (výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce apod.).  

ŠD má svůj vlastní ŠVP „Okénka dětského světa“. Program školní družiny navazuje především na učivo 

I. stupně.  

Školní družinu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Vychovatelky ŠD úzce 

spolupracují s třídními učiteli, konzultují výchovné a vzdělávací metody při jejich začleňování do volno-

časových aktivit na základě sjednaných podpůrných opatření.  

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a spo-

lečenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a pro-

bíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Pravidelně se střídají činnosti různého cha-

rakteru. 

Řádný provoz školní družiny během školního roku:  

 ráno 6:30 – 7:30 hodin, nástup nejpozději do 7:15 hodin  

 odpoledne 11:25 – 16:30 hodin 

 v době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů. 

Úplata za školní družinu je stanovena ve výši 60,-Kč měsíčně za jedno dítě jako příspěvek rodičů na 

částečnou úhradu neinvestičních nákladů. Vybírá se ve dvou splátkách 300,-Kč na půl roku. První 

splátka do konce září, druhá splátka do konce února. Finanční prostředky jsou využívány na částečné 

zabezpečení provozu školní družiny a na nákup hraček a materiálního vybavení ŠD. 

Jak to bylo letos  

Od začátku školního roku jsme s dětmi trávily hodně času při pohybových a míčových hrách na hřišti, 

zahradě školy a v parku. 

 Od října se děti zabavily v zájmových kroužcích Pastelka, Šikulka, Dovedné ruce, Všeználek  a Sportovní 

hry. V tomto měsíci děti vypouštěly své vycvičené draky do oblak při Drakiádě. 

Družina se podílela na přípravě Dýňových slavností. 

Ve spolupráci s 1. st. ZŠ jsme připravily adventní tvoření dětí s rodiči a výlet do vánoční ZOO Dvůr Krá-

lové, kde děti předaly dárky z přírodnin, které ve družině vyrobily. Vánoční atmosféru umocnila ná-

vštěva loutkového divadla KOZLÍK s pohádkou o čertech. 

V únoru nás pozval Archeopark ve Všestarech na zajímavý hudební program s ukázkou vývoje a použí-

vání hudebních nástrojů. Tento program byl poděkováním dětem za pomoc při celostátní akci 

„Uklízíme a vysazujeme stromky“. 

Březen je měsícem čtenářů, a tak děti ve spolupráci s paní učitelkou Tichou navštívily místní knihovnu 

se zajímavým naučným i zábavným programem. 

ŠD ve své činnosti rozvíjí čtenářskou, matematickou i finanční gramotnost. 

Ve všech odděleních se zaměřujeme na pravidelné  čtení s porozuměním. Texty následně využíváme 

při zájmových činnostech. Matematickou a finanční gramotnost podporujeme procvičováním a rozví-

jením vědomostí formou didaktických her. 

Další akce a činnosti se bohužel neuskutečnily z důvodu uzavření škol. 

Jiřina Špráchalová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Odpolední školní klub 

I letos ve škole fungoval odpolední školní klub, který primárně navštěvují žáci 4. a 5. ročníku (celkem 

22 žáků). Školní klub byl otevřen každý všední den od 12:00 do 16:00 hodin (mimo koronavirové prázd-

niny) a poskytoval jeho účastníkům dostatek prostoru k využití jejich volného času a přípravě domácích 

úkolů. 

Poradenské služby školy 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodi-

čům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem 

a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. 

Zaměření poradenské služby: 

 prevence školní neúspěšnosti,  

 prevence sociálně patologických jevů, 

 kariérové poradenství,  

 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 žáci nadaní,  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

 spolupráce s poradenskými zařízeními, 

 spolupráce se zákonnými zástupci žáků.  

Služby ŠPP zajišťují: 

 ředitelka školy: Ing. Zarine Aršakuni                         

 výchovný poradce: Mgr. Renata Válková                

 školní metodik prevence: Mgr. Iveta Pečenková                

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace 

do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými po-

radenskými zařízeními (dále jen ŠPZ) v Hradci Králové.  

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka škola vytváří  plán pedagogické podpory žáka 

(dále jen PLPP) nebo individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). Na úrovni IVP je možné na doporučení 

ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělá-

vací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a 

aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 

Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet dětí Individuální vzdělávací plán ano/ne 

S poruchami chování  MŠ 3 0/3 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení  -  - 

Zrakové postižení  -  - 

S vadami řeči 2. - 4. 2 

Tělesně postižení  -  - 

LMP 7. - 8. 2 

Aspergerův syndrom; poruchy autistického spektra 9.  2 

Se specifickými poruchami učení - PLPP 2. - 8. 5 

Se specifickými poruchami učení - DŠPZ 4. - 9. 19 

S poruchami chování  MŠ 4 

S poruchami chování 2. - 9. 6 

S odlišným mateřským jazykem - PLPP MŠ a 8. 2 

S odlišným mateřským jazykem - IVP 8. a 9. 2 

Souběžné postižení více vadami 7. a 8. 2 

S mimořádným nadáním - IVP   0 

Vybrané akce základní školy  

Divadelní předplatné 2019/2020 

Stejně jako v předchozích letech jsme nabídli pro žáky 7. – 9. tříd předplatné na podvečerní divadelní 

představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. V letošním roce byly na programu tyto divadelní hry: 

 Sirkku Peltola: FINSKÝ KŮŇ (režie: Petr Štindl)  

 Václav Havel: ASANACE (režie: Andrej Krob) 

 

 

11. ročník Dýňových slavností 

V úterý 15. 10. 2019  se na prostranství 2. stupně základní školy rozzářilo přes 110 dýní. Některé měly 

podobu strašidel, objevilo se množství krásných koček, ježků, novým nápadem byla kobra, krab či vod-

ník. Návštěvníci mohli také obdivovat lodě, konvice, pavouky, listy, sovy, včelky, žabky.  Nápady a zruč-

nost dětí a jejich rodičů si můžete prohlédnout na fotografiích. 
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Liga škol v orientačním běhu  16. 10. 2019 

V letošním školním roce jsme obnovili tradici závodů v orientačním běhu. Podzimní závod Ligy hradec-

kých škol se konal v Šimkových sadech. Závodů se zúčastnili především starší žáci, kteří si premiérově 

odběhli závod s čipy a nemuseli tak razit kontroly do papírových průkazek. Na nejlepší umístění z naší 

školy dosáhli Ondřej Kobr a Anna Havlíčková. Všichni běžci mají pochvalu za skvělý výkon.  

 

 

Projektový den „Sametová revoluce 1989“ 

V pátek 15. 11. 2019 si žáci a vyučující naší školy připomněli 30. výročí sametové revoluce.  

Žáci 1. a 3. tříd zhlédli animovaný dokument k události, diskutovali o tom, co viděli. V druhé části pro-

jektu zpracovávali téma na pracovních listech, využili školní nástěnku na chodbě. Aktivitu uzavřeli zpí-

váním státní hymny, kterou si připravili v rámci hudební výchovy. 

Žáci 4. a 5. tříd se průběžně připravovali na významné výročí 30 let „sametové revoluce”. V hodinách 

vlastivědy si povídali o některých událostech z novodobé historie naší země. 

Především si objasnili významný den - Mezinárodní den studenstva, který se stal počátkem boje stu-

dentů za svobodu a demokracii. Historii „sametové revoluce“  si žáci prohlédli na autentických foto-

grafiích. Také si promítli několik krátkých snímků ze 17. 11. 1989, natočených např. na  Albertově, Vy-

šehradě a na závěr na Národní třídě. 

Při hodině ČJ jsme pracovali  ve skupinách. Rozstříhaný text měly děti sestavit do souvislého celku 

a srozumitelnou formou ostatním předat informace o různých tématech např.: Protesty a demon-

strace, Občanské fórum, Církev a duchovní obroda, Václav Havel, Návrat k demokracii. 

Dýňové slavností 

Orientační běh 
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V další části projektu jsme se zamýšleli nad významy slov, vytvořili jsme si malý slovník s méně známými 

pojmy např.: okupace, manifestace, petice, dialog, duchovní obroda, demokracie atd. 

Při hudební výchově jsme si poslechli a zazpívali  známé písně z demonstrací 1989,  např. Gaudeamus 

igitur, Modlitba pro Martu, Náměšť, Jednou budem dál. 
V hodinách dějepisu a občanské výchovy žáci 2. stupně při aktivitě metodou skládankového učení zdo-

konalovali svou schopnost práce s textem – vyhledávali a třídili informace. Někteří se podíleli svými 

pracemi na výzdobě školy. 

 

 

Vzdělávací program v Městské knihovně v Hradci Králové 

V průběhu listopadu se žáci I. st. zúčastnili výchovně vzdělávacích programů v Městské knihovně Hra-

dec Králové. Personál se dětem plně věnoval, dokázal je zaujmout výkladem i úlohami, které plnily. 

Na programu byli dětští spisovatelé a motivace ke čtení. Dostatek prostoru dostaly děti k prohlédnutí 

celého oddělení s dětskou literaturou a k začtení se do vybrané knihy. 

 

 

Školní zájezd – Polsko – Osvětim, Wieliczka, Krakov 

Ve dnech 18.- 19.11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Polska. 

Program: 

1. den: Osvětim, Březinka - koncentrační tábor, podzemní království solných dolů Wieliczka. 

 2. den: Krakov - prohlídka města a plavba lodí po řece Visle. 

 Svoje zážitky a dojmy zapsali žáci 8. třídy: 

 „Zastavili jsme se v bývalém koncentračním táboře Osvětim. Bylo zataženo, místo mělo temnou atmo-

sféru. Dostali jsme sluchátka a pan průvodce povídal. Dozvěděli jsme se mnoho o životě a utrpení 

Sametová revoluce 1989 

Městská knihovna v Hradci Králové 
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židů…Byli jsme se podívat i v plynové komoře…Po prohlídce jsme už trošku vystrašení odcházeli.“ (Va-

lentýna Tichá) 

„Osvětim a Březinka -  doslova a do písmene místa smrti. Oficiálně přes 1 500 000 mrtvých, průměrná 

doba přežití v táboře kolem 3 měsíců. Na toto místo už v životě nechci…“(Tereza Havlíčková) 

„ Prohlídka začala a s průvodcem jsme se vydali do budovy, ve které byly vystaveny fotky z doby, kdy 

tento tábor začal poprvé přijímat židy, politické vězně, komunisty. Přesunuli jsme se do druhé budovy, 

ve které byly vystaveny věci těchto lidí. Byly tam vidět ustřižené vlasy, kufry, nádobí, boty a mnoho 

dalšího…“(Tereza Johnová) 

„Raději pryč z Osvětimi k něčemu veselejšímu. V solných dolech Wieliczka byly veliké mohutné míst-

nosti, opravdu překrásné. Poté jsme jeli na hotel, kde byla chutná večeře. Druhý den jsme vyrazili do 

krásného města Krakov…“ (Michal Samek) 

„Viděli jsme Wawelský hrad u řeky Visly, v katedrále jsou pohřbeni králové Polska a i prezident. Po 

návštěvě Wawelu jsme se vydali do židovské čtvrti, kde jsme mj. jiné ochutnali polskou specialitu za-

piekanki. Také jsme viděli Sukiennici nebo Mariánský kostel, ke kterému jsme se vyprávěli pověst o 

krakovském Hejnalovi. Celý den jsme zakončili plavbou po Visle.“ (Jana Doležalová) 

 

 

Exkurze do ZOO 

Ve středu 4. prosince 2019 vyrazili žáci 1. – 5. tříd na exkurzi do ZOO do Dvora Králové. Ráno odjeli 

autobusy a těšili se, co je v ZOO všechno čeká. Již ve škole se poctivě připravovali, protože při výtvar-

ných činnostech tvořili ozdobu, kterou ozdobí stromeček mezi zvířátky. A tak vznikla přímo výtvarná 

díla s tematikou ZOO – ježci, surikata, sovy, liška, …zkrátka se dětem zadařilo. Po příjezdu do ZOO svůj 

výrobek vystavili u připravených stromečků a začala prohlídka. Počasí nám přálo, bylo sice chladno, ale 

nemrzlo. Po celodenní prohlídce jsme si dopřáli chutný oběd – nudlová polévka nám zahřála  a bram-

borová kaše s kuřecím řízkem a výborným salátkem nám spokojená bříška ještě vylepšila. Exkurze se 

nám líbila a v pořádku jsme v odpoledních hodinách dorazili zpět do Všestar. 

 

 

Školní zájezd - Polsko 

Exkurze do ZOO 
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Mikuláš na naší škole 

Jako každý rok naši školu navštívil Mikuláš s početným doprovodem čertů a andělů. Organizaci měli 

na starost žáci devátých tříd. Andělé dali všem hodným dětem malou sladkost. 

 

 

 

Brzy půjdu do školy 

V úterý 18. 2. 2020 proběhla na naší škole akce pro předškoláky a jejich rodiče „Brzy půjdu do školy“. 

Pro rodiče byla připravena přednáška o školní zralosti. Paní  Mgr. Jedličková měla přednášku vyčerpá-

vající a zajímavou. Odpovídala na dotazy rodičů a měla připravené i některé ukázky testů školní zra-

losti. Děti zatím pracovaly samy pod vedením učitelek 1. stupně ve třídách. Společně si povídaly, pra-

covaly na pracovních listech, učily se říkanky, vytrhávaly různé tvary z papíru a prováděly uvolňovací 

cviky. Dětem se moc dařilo, byly moc šikovné a zručné.  

 

 

Prevence před zneužíváním omamných a psychotropních látek 

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se v naší škole uskutečnila přednáška pro žáky obou šestých tříd. Akce se týkala 

prevence před zneužíváním omamných a psychotropních látek. Přednášejícím ovšem nebyl tiskový 

mluvčí, ale lidé s reálnou praxí z terénu. Podařilo se pozvat dva kriminalisty Policie České republiky, 

dokonce dva nejlepší v Královéhradeckém kraji za rok 2019. 

Přednáška začala obecným pojednáním o jednotlivých drogách a jejich nebezpečí. Žáci do výkladu ak-

tivně vstupovali svými poznatky i dotazy. Velmi zajímavá byla část, kdy policisté uváděli příklady mla-

dých lidí a jejich fyzické i psychické proměny během několika měsíců či málo let, a to vlivem užívání 

Mikuláš ve škole 

Brzy půjdu do školy 
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drog. Nebyl to pěkný pohled. K dispozici byl také „výjezdový kufřík,“ ve kterém vozí věrné kopie jed-

notlivých drog s popiskem i cenou na drogové scéně. Takže děti viděly, jak která droga vypadá a co 

dovede. Policisté v průběhu akce pouštěli i videa a sdělili dětem mnoho cenných rad. Ze strany žáků 

padlo hodně dotazů a ze strany policistů pak jasných odpovědí. Na úplný závěr si děti mohly vyzkoušet 

neprůstřelné a taktické vesty, které jsou určené k reálným zásahům v policejních akcích.  Děti odměnily 

přednášející bouřlivým potleskem a my i touto formou děkujeme za návštěvu. A třeba nebyla poslední. 

Pěkná akce pro děti se podařila. 

 

 

 

Návštěva v ZŠ 

V pondělí 17. 2. 2020 nás navštívily děti z MŠ Chlum a ve středu 26. 2. 2020 děti z MŠ Všestary. 

Naši předškoláci si zkusili společně se žáky 1. třídy, jak to chodí ve škole. Plnili úkoly v pracovních lis-

tech, zopakovali si barvy, počítání, písmenka, známé písničky a říkanky. 

Prvňáci si pro ně připravili krásnou písničku doprovázenou pohybem, kterou se s nimi předškoláci na-

učili. Vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli. Okusili nové prostředí, které je brzy čeká. 

 

 

Deník lyžařského kurzu 2020 

Letošní zima lyžařům nepřála. Když už to konečně vypadalo na bílou zimu, počasí zase obrátilo. Den 

před naším kurzem se výrazně oteplilo a do toho se přidaly vydatné srážky. 

Pondělí 

Preventivní program Policie ČR 

Návštěva ZŠ 
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V pondělí 24.2.2020 jsme nasedli do autobusu - žáci 7.třídy, několik dívek ze 6.tříd a k tomu čtyři děv-

čata z 8. ročníku pod dozorem M. Pleskotové, T. Kozderky, J.Kvasničky a Z.Tylšové a  po 8.hodině jsme 

vyrazili směr Krkonoše. Cesta byla volná a do Úpy jsme dorazili už o půl desáté. Dobrovolníci pomohli 

přeložit zavazadla do rolby a pak se šlo na chatu. Přestože jsem žáky informovala, že se jedná o chatu 

v horách, byli docela překvapení (spíše tedy zaskočení), že cesta k ní vede vzhůru. Po prvním sportov-

ním výkonu jsme se rozdělili do pokojů, seznámili s prostředím chaty a řádem kurzu. Následoval oběd, 

krátký polední klid za účelem zabydlení a ve 13.30 jsme se sešli v lyžařské výzbroji a výstroji před cha-

tou. Nejprve jsme jeli na sjezdovku Modřín, která je nejblíže. Tam jsme se rozdělili dle dovedností do 

družstev. Třetí družstvo na Modřínu zůstalo, první a druhé se vydalo na delší sjezdovku Portášky. Sníh 

byl neuvěřitelně těžký, všichni jsme to bez úhony zvládli a sešli se u večeře. Po osobním volnu následo-

vala krátká beseda o bezpečném pobytu na horách a také první společenský večer. 

Úterý 

Druhý den měl být podle předpovědi nejdeštivější a také byl. Ještě u snídaně jsme operativně měnili 

program. Rozhodlo se, že lyže tento den nebudou a místo toho půjdeme po svých na Karlův vrch. Slovo 

vrch by mělo být “všeříkající”, přesto se našlo několik jedinců, kteří se opět podivovali nad profilem 

trasy. Nakonec se na vrchol v mlze, která by se dala krájet, dostali úplně všichni a všichni se i ve zdraví 

vrátili! Jak za námi zaklaply dveře, spustil se liják a lilo až do večera. Program byl tedy jasný - soutěžní 

hry na chatě. Nemohla chybět ani poučná beseda pana učitele Kozderky na téma zdravověda. 

 

Středa 

Začalo sněžit, sníh se sypal, jako kdyby někdo roztrhl peřinu a všude bylo bílo!! U snídaně jsme se roz-

hodli, že vyrazíme lyžovat do Pece. Před chatou jsme nasadili lyže, sjeli k dolní stanici, nasedli do ski-

busu a za 10 minut jsme stáli u kotvy na Javoru. Centimetry sněhu rychle přibývaly! Třetí družstvo 

zůstalo na Javoru, druhé družstvo se přesunulo na Zahrádky a lyžaři z prvního družstva  zkusili kromě 

Zahrádek i Hnědý vrch. Oběd byl naplánovaný na 15. hodinu, včas na něj dorazilo jen 3. družstvo. Zbylá 

dvě se nedala od bílého svahu odtrhnout. Následovalo osobní volno (děvčata ze šestek ho většinu strá-

vila hrou ve sněhu za chatou, dostali jsme je dovnitř až po setmění), večeře a jak jinak - večerní zábava, 

tentokrát speciální divadelní program na téma Krkonošské pohádky. Dopadlo to parádně, scénáře, kos-

týmy i herecké výkony neměly chybu! 

Čtvrtek 

Ranní pohled z okna byl pohádkový. Tak žádné zdržování a hurá na svah! První dvě družstva zamířila 

zase do Pece a třetí zůstalo v blízkosti chaty na Sagasserových boudách. Dnes jsme se poprvé zvládli 

vrátit včas. Byla to nutnost, abychom stihli i odpolední program. Třináct statečných se se mnou vydalo 

na běžky a udělali dobře! Přestalo sněžit a občas vykouklo i sluníčko! Sedačkou Portášky jsme se nechali 

vyvézt nahoru  a jeli na udržovaný okruh Pěnkavčí vrch. Jakmile jsme ho zdolali, pokračovali jsme k 

Janě a od ní už jsme se začali  přibližovat k naší chatě, byl to ještě kus. Do tmy jsme to stihli tak tak. 

Druhá skupina šla ještě na chvilku na lyže a někteří toto odpoledne odpočívali na chatě. Sešli jsme se u 

večeře. Večer jsme vyhodnotili soutěže družstev, na lyžařské soutěže s ohledem na sněhové podmínky 

v prvních dvou dnech bohužel nebyl prostor. A už jsme museli začít balit. 

Pátek 

Je tu poslední den. Zatím jsme bez úrazu, bojíme se to vyslovit a to i proto, že jsme ještě všichni ne-

dolyžovali. Devět žáků i dnes nastoupilo v plné polní na svah a byla to dobrá volba. Sem tam svítilo, 
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nefoukalo, manšestr, žádné fronty - tedy nejlepší možné zakončení. Ostatní děti daly do pořádku po-

koje a šly na krátkou procházku kolem chaty. Lyžaři sjeli až dolů k autobusu, tam už na ně čekala “pěší 

četa”. A hurá domů! 

Partu dětí z lyžařského kurzu mohu jenom chválit.  Žáci dodržovali řád kurzu, pravidla FIS, byli zdatní 

a šikovní. Do všeho šli s nadšením, když bylo třeba, tak zabrali i za hranice komfortu. Díky tomu jsme 

mohli pilovat carvingové oblouky, vyjet na běžky a pořádně si bílou nadílku užít!  

 

 

Prevence rizikového chování 

Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik a pro-
jevů rizikového chování žáků.  
Primární prevenci rizikového chování dělíme na specifickou a nespecifickou. Obě složky prevence jsou 
důležité. 
Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení 
a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. 
Nespecifickou primární prevenci pak tvoří veškeré aktivity, které podporují pozitivní trávení volného 
času, zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování žáků mezi sebou navzájem. Patří 
sem zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých spo-
lečenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 
 
Specifickou prevenci zajišťujeme již dlouhodobě se společností Semiramis z. ú. 
Dále spolupracujeme se společností Prostor Pro, Policií ČR, PPP HK, Královéhradeckým krajem. 
Spolupracujeme v oblasti programů, vzdělávání učitelů, získávání dotací. 
Daří se nám získávat dotace z dotačních programů Královéhradeckého kraje. 
 
Přehled realizovaných programů: 
6. třídy Adaptační program  
Cílem programu je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy mezi žáky a rozvíjet spolupráci 
v rámci kolektivu. 
 
3. třídy a 8. třídy  Přednáška „Sociální sítě a jejich rizika“ s panem kpt. Čížkovským 
 
6. třídy Přednáška „Drogy“ s Policií ČR 
 
6. – 9. třídy Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování (Program VDPP) 

Lyžařský kurz 2020 
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Témata v tomto školním roce 
6. třídy - Vyplouváme na 2. stupni; Na jedné lodi  
Obsahem programu je podpora třídního kolektivu, vzájemné spolupráce a tím prevence šikany. V prů-
běhu celého programu je kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému 
životnímu stylu. 
 
7. třída - Táhneme za jeden provaz; Když se někdo topí  
Hlavním cílem tohoto programu je prevence šikany ve školním prostředí. Za tímto účelem se s žáky 
pracuje na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce. Jsou vy-
užívány interaktivní techniky, při kterých žáci pracují ve dvojicích, v menších skupinách a následně 
v rámci celé školní třídy. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti vzájemné komunikace, budování pocitu 
sounáležitosti se skupinou a zodpovědnosti. Je podporováno kooperativní jednání mezi žáky. 

 
8. A -  Nemůžu žít bez… (závislosti obecně)  
V programu dochází k vysvětlení zásadních pojmů z oblasti závislostí. Vzhledem k šíři tématu je blok 
zaměřen na problematiku závislostí obecně, kdy je pozornost věnována především změnám v postojích 
a v hodnotovém žebříčku, které s sebou závislost přináší. Veškeré předávané informace jsou zaměřeny 
na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod souvisejících se závislostí. 
 
8. B -  Žijeme online 
V bloku jsou reflektovány současné trendy trávení volného času žáků, s cílem vést žáky ke kritickému 
zhodnocení výběru jejich volnočasových aktivit. Blok se dále věnuje tématu internetu a kyberprostoru 
obecně se zaměřením na možnosti jejich využití a poukázáním na existující rizika. Důraz je kladen 
zejména na schopnost bezpečného pohybu ve virtuálním světě a pochopením jeho podobností a od-
lišností s reálným světem. 
 
9. třídy -  Na tělo 
V tomto bloku je věnován prostor problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování. 
Dochází zde k vyjasnění pojmů z oblasti sexuality. Pozornost je věnována tématům jako jsou pohlavně 
přenosné choroby, homofobie, sexuální poruchy atp. Cílem je formování zdravých postojů žáků v ob-
lasti partnerského a sexuálního života. 
 
Programy VDPP byly v tomto školním roce realizovány z důvodu koronavirové krize pouze v 1. pololetí. 
Druhé části programů budou realizovány ve školním roce 2020 – 2021. A to ve formě tzv. Restart bloku. 
Cílem bloku je podpořit obnovení funkčního kolektivu třídy a to jak v rovině žák – žák, tak také v rovině 
třída – pedagog. V průběhu bloku žáci získávají zkušenost, že ačkoliv se svět kolem změnil, oni jako 
třída pořád zůstávají kolektivem. 
Ve druhém pololetí byly také plánovány přednášky k preventivním filmům „Abstinent“ a „V síti“, ale 
bohužel došlo k jejich zrušení. 
 
Důležitou součástí primární prevence rizikového chování jsou třídnické hodiny. 
Třídní učitelé pravidelně 1x za měsíc realizují se svojí třídou třídnickou hodinu. Zaměřují se na posilo-
vání pozitivních vztahů ve třídě, na nastavení pravidel v třídním kolektivu, na prevenci rizikového cho-
vání a vybudování bezpečného prostoru. 
V srpnu 2020 se uskutečnil pro učitele interaktivní seminář „Vedení třídnických hodin“. 
 
ŠMP se účastní pravidelných vzdělávacích a metodických setkání ŠMP ZŠ a SŠ s Pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje, setkání ŠMP s pracov-
níky Centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis z.ú., kazuistických seminářů pro 
pedagogy ZŠ a SŠ s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Králo-
véhradeckého kraje. 



 

 

 

Výskyt rizikového chování ve školním roce 2019/2020  

 1. r.  2. r.  3. r.  4. r.  5. r.  6. r.  7. r.   8.r.   9. r.  

Špatné vztahy mezi žáky 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 3 1 0 1 0 1 3 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 2 0 1 2 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální 
sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Poruchy příjmu potravy (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sebepoškozování a autoagrese (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Užívání* tabáku (výskyt u počtu žáků) 
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimen-
tování s látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  



 

 

 

Roční program EVVO – školní rok 2019-2020 

1. Celoškolské aktivity 

Třídění odpadu na chodbách I. a II. stupně na papír, plast a směsný odpad probíhá po celý rok. 

Sběr papíru organizován každé čtvrtletí. 

Sběr baterií probíhá celoročně.  

Účast v projektu Ovoce a mléko do škol. 

Úklid venkovního areálu školy je prováděn celoročně v rámci pracovních činností. 

Plnění: 

Jednotlivé body jsou plněny průběžně. 

Sběr papíru byl organizován 18. 9., 13. 11. 2019, 19. 2. 2020. 

 

2. Plánované jednodenní výlety, exkurze 

Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP JARO Jaroměř 

Třídírna odpadů firmy MP, Rychnovek u České Skalice 

Ekologické centrum DOTEK, Horní Maršov 

Cyklus přednášek Planeta Země 3000 

ZOO Dvůr Králové nad Labem 

Botanická a zoologická zahrada, Liberec 

Zemědělská akademie, Hořice 

Plnění: 

Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP JARO Jaroměř – 2. třídy – termín: 12. 5. 2020 - nerealizo-

váno 

Třídírna odpadů firmy MP, Rychnovek u České Skalice, 9. třídy – termín: 8. 10. 2019 

Ekologické centrum DOTEK, Horní Maršov, objevujeme přírodu za humny, 4. ročníky – termín: kvě-

ten 2020 - nerealizováno 

Cyklus přednášek Planeta Země 3000, Kolumbie, 6. – 9. třídy – termín: 23. 9. 2019 

Podorlický skanzen Krňovice: 

o Výroba perličkových ozdob, 7. třída – termín: 4. 12. 2019 

o Domácí výroba mýdla, 1. třída – termín: 13. 5. 2020 - nerealizováno 

ZOO Dvůr Králové nad Labem, 1. – 5. třídy – termín: 4. 12. 2019 

Botanická a zoologická zahrada, Liberec, 5. a 7. třída – termín: 1. 10. 2019 

Zemědělská akademie, Hořice, školní statek – termín: 13. 2. 2020 - nerealizováno 

3. Jednorázové akce, projekty 

4. 10.   Světový den zvířat 

16. 10. Přírodovědný klokan – školní kolo pro žáky 8. a 9. tříd  

1. 12.   Světový den AIDS 

22. 3.   Světový den vody 

22. 4.   Den Země 

5. 6.     Světový den životního prostředí 

Plnění: 

       Plněny během hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu. 

4. Pobytové akce 

Škola v přírodě, Dračí skála: 1. stupeň – 15. – 19. 6. 2020, 2. stupeň – 22. – 26. 6. 2020 

 Plnění: 

              Škola v přírodě – Dračí skála: Akce nebyly realizovány z důvodu chřipkových prázdnin a opat-

ření spojených s koronavirovou pandemií. 

 

Mgr. Miroslava Hlávková 

https://maps.google.com/?q=%C4%8Cesk%C3%A9+Skalice++7&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C4%8Cesk%C3%A9+Skalice++7&entry=gmail&source=g
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Prevence rizik a školní úrazy 

Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 52 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 11 

Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 29 

V ostatních vyučovacích předmětech 1 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařský kurz 0 

Výuka plavání 1 

Přestávky ve škole 20 

Školní družina a klub 1 

Prevence rizik 

Prohloubení prevence rizik 

Poučení v každém pololetí, dodatečná poučení, důsledný dohled během přestávek a vyučování. 

 Spolupráce školy s partnery 

Spolupráce se zřizovatelem školy je tradičně na velmi dobré úrovni. Děkujeme za  vstřícnost a stálý 

zájem o školu.   

Nadále spolupracujeme i s místními spolky (Obecní knihovna Všestary, Výbor pro společenský život 

Všestary, Archeopark pravěku Všestary, Bazén a sauna Všestary, FBŠ Všestary z. s., Sbor dobrovolných 

hasičů ve Všestarech a jiné) a okolními obcemi (Světí, Střezetice, Čistěves, Máslojedy, Mokrovousy, 

Dohalice a jiné).  

Děkujeme všem sponzorům za velkorysé finanční dary – obec Čistěves, obec Střezetice, obec Mok-

rovousy, společnost Teleperformance CZ, a. s., společnost JM-Perfekt s. r. o., ACER VOLTAGE s. r. o. 

Spolupráce rodičů a pedagogů byla, je a bude stěžejní pro naši práci, velmi si jí vážíme a naší snahou 

je ji dále prohlubovat a zkvalitňovat. Bez této spolupráce nelze vytvářet úspěšné prostředí. Uvítali by-

chom ještě užší partnerství, nejlépe formou návštěv na pracovištích rodičů a hojnou návštěvou na ak-

cích pořádaných školou. 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito partnerskými organizacemi: 

Logáček 

 speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči 

 krajské poradenské centrum 

 individuální přístup, výborná spolupráce 

Rukavička 

 školské poradenské zařízení 
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 zabezpečuje psychologickou a speciální pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se 

zdravotním postižením 

NIDV-koordinace podpory pro cizince 

 spolupráce ohledně žáků s jiným mateřským jazykem, než českým 

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové 

 selektivní prevence     

 vzdělávání učitelů, metodické a kazuistické semináře 

 vynikající spolupráce, individuální telefonické konzultace 

Semiramis  

  -  organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového chování a vzdělání 

         -   na naší škole realizujeme také programy všeobecné dlouhodobé primární prevence 

Policie ČR  

 preventivní programy pro školy 

Již tradičně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UHK v rámci pedagogické praxe studentů v před-

mětech výtvarná a hudební výchova. 

Letos poprvé jsme zahájili spolupráci s  Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity 

v Praze.  

 

Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

Zázemí školy tvoří dvě budovy základní školy, samostatná budova školní jídelny a samostatná mateřská 

škola ve Všestarech a budova mateřské školy v obci Chlum.  

Celkem má základní škola 15 kmenových tříd, 4 odborné učebny pro výuku přírodních věd, cizích ja-

zyků, informatiky a také plně vybavenou školní kuchyňku, keramickou dílnu a dílnu pro výuku pracov-
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ních činností. Téměř ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule, v ostatních jsou dataprojek-

tory. V celém areálu školy je funkční připojení k internetu. Při výuce mohou učitelé využívat školní no-

tebooky, tablety a široké spektrum výukových programů. Ve škole je zmodernizovaná tělocvična se 

zázemím.  

ICT služby ve škole 

Role ICT ve vizi školy 

Úroveň digitální vybavenosti škola je nadprůměrná. Prioritou vedení školy je postupné obnovení a do-

vybavení všech pedagogů digitální technikou, zejména mobilní,  dále pak dovybavení odborných a kme-

nových tříd, poskytnutí dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti digitální gramotnosti. 

Využití ICT ve výuce  

Pozornost vedení školy je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání 

nových a efektivnějších inovativních postupů a metod práce.  

Soustavné využívání ICT žáky vede k tvorbě vlastních digitálních obsahů a e-portfolií. Etická pravidla 

jsou většinově akceptována.  

Většina pedagogů se účastní interních školení zaměřených na využití školního informačního systému 

Škola Online, nástrojů Microsoft Office a G Suite na platformě Google. Sdílení nápadů a příkladů dobré 

praxe mezi učiteli je plně začleněno do chodu školy a přesahuje její rámec. 

Specifické vzdělávací potřeby 

Škola má implementován inkluzivní model využití ICT (případně i dalších specializovaných pomůcek) 

dovolující každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu. ICT jsou plně integrovány do vý-

uky na všech úrovních a umožňují komplexně realizovat individualizovaný plán rozvoje každého žáka 

školy. 

Projekty a granty školy 

 Projekt „Personální podpora - ZŠ a MŠ Všestary" (šablony II), registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012557, výše podpory  – 1 834 057,00 Kč. 

 Projekt „Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Všestary v roce 2020" - účelová neinvestiční 
dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19SMP01-0013 na financování výdajů 
vynaložených na realizaci projektu "Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Všestary v roce 
2020" ve výši 53 276,00 Kč.  

 Projekt „Etická výchova na ZŠ Všestary" - účelová neinvestiční dotace z dotačního fondu Krá-
lovéhradeckého kraje č. 19SMP01-0013 na financování výdajů vynaložených na realizaci pro-
jektu "Etická výchova na ZŠ Všestary" ve výši 26 961 Kč. 

 Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ - pětiletý projekt Podpora 
společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní pedagogický institut ČR. 

 Projekt „Obědy pro děti"  obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Cílem 
projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich 
rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.  

 Projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ - projekt Evropské unie. Cílem projektu je přede-
vším přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit 
zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesa-
jící spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. 

http://www.zsvsestary.cz/podpora-spolecneho-vzdelavani/
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za kalendářní rok 2018 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Prostředky státního rozpočtu v Kč 

a) příjmy 25 452 228 

přímé NIV  25 452 228 

b) výdaje 25 452 228 

neinvestiční výdaje celkem a z toho 25 452 228 

- náklady na platy pedagogů 15 002 714 

- náklady na platy nepedagogů 3 353 490 

- náklady na OON ped. a neped. 89 000 

- ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)  7 007 024 

                                               z toho: příděl FKSP 369 426,98 

                                                           zákonné soc. poj.  6 216 639 

                                                           náhrady za nemoc 115 145 

                                                           učebnice, učeb. pom. 177 119,37 

                                                           DVPP 38 820 

                                                           ostatní 89 873,65 

HV 0 

 

Prostředky zřizovatele v Kč 

a) příjmy 6 241 768,57 

1. provozní příspěvek města 3 735 000 

2. příspěvek KÚ 66 300 

Celkem příspěvek 3 801 300 

  

Výnosy z prodeje služeb 1 987 811,23 

Čerpání fondů 135 500 

Ostatní příjmy 317 157,34 

b) výdaje 6 128 850,18 

1. Spotřeba materiálu 2 652 234,09 

2. Spotřeba energie 838 473,19 

3. Oprava a údržba 319 236,27 

4. Cestovné + repre fond 0 

5. Mzdové náklady zřizovatele 0 

4. Služby 1 045 759,99 

4. Ostatní náklady 177 248,19 

5. Odpisy 54 780 

6. DDHM    1 041 118,45 

  HV 112 98,39 

 

Doplňková činnost v Kč 

a) příjmy 1 296 021,54 

b) výdaje 1 190 723,22 

- ostatní osobní náklady  344 561 

- zákonné pojistné 92 566,20 

- ostatní provozní náklady 753 596,02 

HV 105 298,32 
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 STAV FONDŮ 

v tis. Kč 

Prostředky Stanoveno rozpočtem (ko-
nečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 379 379 

Fond rezervní 640 640 

Fond investiční (FRIM) 279 279 

FKSP      667 667 

Celkem 1 965 1 965 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE  

 VYHLÁŠKY č. 52/2008 Sb. 

v tis. Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
k 31. 12. 

Použito 
k 31. 12. 

Vratka při fi-
nančním vypořá-

dání 

 Neinvestiční dotace celkem 25 021 107 25 021 107 0 

33353 Z toho: přímé náklady na vzdělávání 25 021 107 25 021 107 0 

v 
tom 

  

platy  18 038 828 18 038 828 0 

OON        89 000 89 000 0 

 ostatní  6 893 279 6 893 279 0 

ČERPÁNÍ DOTACE EU  33063 

Dotace  EU                                                                  77 786,04 

Náklady         797 786,04 

     z toho mzdové náklady   354 900 

                zákonné odvody   102 499,84  

                ostatní náklady    340 386,20  

 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12. Návrh na rozdělení Stav po rozdělení 

(sl. 4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let    
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Rezervní fond 640 175 815 

Fond odměn 379 43 422 

Odvod do rozpočtu zřizovatele    

 Celkem 218 1 237 

VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU 

v tis. Kč    

Druh majetku Stav k  Přírůstky Úbytky Stav k  Účetní 
stav 

Inventurní 
rozdíl 

 31. 12. 
2018 

  31. 12. 
2019 

31. 12. 
2019 

  

Dlouhodobý hmotný 1 832 0 0 1 832 1 832 0 

majetek nad 40 tis. Kč 

učební pom. 0    0 0 

Drobný dlouh. hmotný 5 043 1 117 62 6 098 6 098 0 

majetek od 3 do 40 tis. Kč 

učební pom. 2 380 302 0 2 682 2 682 0 

Dlouhodobý nehmotný 0    0 0 

majetek nad 60 tis. Kč 

učební pom. 0    0 0 

Drobný dlouh. nehmotný 196 0 0 196 196 0 

majetek od 7 do 60 tis. Kč 

učební pom. 147 0 0 147 147 0 

Majetek evidovaný  2 197 435 27 2 605 2 605 0 

na podrozv. účtech do 3 tis.: 
DDHM 

DDHND programy 141 0 0 141 141 0 

Budovy ve výpůjčce 46 817 15 322                    62 139 62 39 0                   

 Závěr 

Školní rok 2019/2020 byl značně ovlivněn koronavirovou pandemií.  

První pololetí školního roku proběhlo celkem standardně, bez komplikací. Naplánovali jsme a uskuteč-

nili celou řadu velmi povedených školních akcí, jako jsou tradiční Dýňové slavnosti, zahraniční výlet do 

Polska, vánoční koncert v kostele. Žáci měli výuku plavání, velice se vydařil i lyžařský kurz.  

Druhé pololetí školního roku bylo zcela ovlivněno stoupajícím počtem nemocných. Nakonec koronavi-

rová pandemie vedla k bezprecedentnímu opatření – zavření školy a přechod na distanční výuku. Zku-

sím stručně popsat, jak plynul ve škole čas v době pandemie.  

Leden  

30. 1. 2020 

První informace o nebezpečném viru, který se nekontrolovatelně šířil a ohrožoval zdraví lidí, jsme  do-

stali 30. ledna od ředitele krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Jednalo se o první regu-

lační opatření pro osoby, které přicestovaly nebo se chystaly do rizikových oblastí. Dozvěděli jsme se, 

jak se virus přenáší, jak bychom se měli proti infekci chránit. Součástí zprávy byl leták „Doporučení pro 

jedince s cestovatelskou anamnézou“. Žáci a zaměstnanci školy byli poučeni. 
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Únor  

10. 2. - 14. 2. 2020 

Vzhledem k vysokému počtu nemocných žáků a zaměstnanců školy (téměř 40 %) ředitelka vyhlásila 

chřipkové prázdniny, byla uzavřena základní škola, školní družina a školní jídelna.  

25. 2. 2020 

Byla doručena další zpráva ředitele krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje o prvním regu-

lačním opatření včetně letáku „Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou“. Zaměstnanci 

školy, žáci a jejich zákonné zástupci byli poučeni. 

28. 2. 2020 

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých poslala poslední verzi letáku „Doporučení k jedincům 

s cestovatelskou anamnézou“, který byl určen pro veřejnost, tzn. i pro rodiče. Leták byl vyvěšen ve 

všech budovách školy. 

2. – 6. 3. 2020 – Jarní prázdniny 

Březen  

3. 3. 2020 

Obdrželi jsme dopis hejtmana s informací o výskytu koronaviru v Evropě a žádost o zveřejnění dopro-

vodných informací. Konkrétně se jednalo o následující letáky: „Snížení rizik nákazy koronavirem“, „Jak 

si správně mýt ruce“ a „Pro cestovatele“. Vše jsme vytiskli a zveřejnili, první dva letáky jsme vyvěsili ve 

všech třídách a na WC. 

6. 3. 2020 

Získali jsme aktuální informace ředitele krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, ohledně 

šíření viru COVID-19, včetně dokumentu „Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie 

či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19“. 

8. 3. 2020 

Byla doručena zpráva ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých o Mimořádném opatření Minister-

stva zdravotnictví o povinné 14ti denní karanténě osob, které se v období od 7. března 2020 navrátili 

z pobytu na území Italské republiky. 

9. 3. 2020 

Žáci nastoupili po jarních prázdninách do školy, byli poučeni. Jeden žák byl vrácen domů z důvodu po-

bytu v Itálii4.  

10. 3. 2020  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ a všech školských zařízeních 

(DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK apod.). 

Na zaměstnance se tento zákaz nevztahuje, tudíž je na řediteli, zda bude vyžadovat jejich pří-

tomnost na pracovišti. 

Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky. 

MŠ fungují dále v nezměněném režimu včetně stravování. 

  

                                                           

4 Poznámka: V té době nikdo neřešil návrat z Rakouska a dalších zemí, kromě Činy a Itálie. 
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11. 3. 2020 

Poprvé jsme dostali informace z MŠMT, prostřednictvím dopisu k nám promluvil pan ministr Ing. Ro-

bert Plaga: 

Opatření ministra zdravotnictví se týká prezenčního vzdělávání v ZŠ, tam, kde to podmínky 

školy a žáků umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání“. O využití těchto 

nástrojů rozhoduje ředitel školy.  

Školní jídelny nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování žákům. Na jiné činnosti 

nemá opatření přímý vliv. 

Školní družina nebude po dobu platnosti opatření v provozu. 

Ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci 

(např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s 

přímou pedagogickou činností). Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, 

jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Tuto práci mohou zaměstnanci na zá-

kladě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office5. 

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě 

mladší 10 let, pak je zaměstnavatel  povinen omluvit jeho nepřítomnost  (ošetřovné) v práci 

po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. 

Svolali jsme mimořádnou poradu, na které byly projednány provozní opatření školy: 

Zahájení distanční výuky od 11. 3. 2020. Vypracovali jsme dokument pro zákonné zástupce, 

který informoval o způsobu zadávání domácí práce distanční výuky. 

 1. stupeň ZŠ: Zadávání úkolů dle pokynů vedení školy proběhne každé pondělí na celý týden. 

Zpětná vazba 1. - 2. ročníku bude probíhat ofocením zadaného cvičení nebo stránky. Kon-

trolní testy pro 3. - 5. ročník budou zveřejněny ve čtvrtek s termínem odevzdání následující  

pondělí. Kontrolní test z anglického jazyka bude zadán jednou za dva týdny. 

 2. stupeň ZŠ: Práce pro žáky 6. – 9. ročníku bude zadávána vždy na týden v pondělí na we-

bové stránky školy v části „distanční výuka“. Pro kontrolu domácí práce učitelé vypracují kon-

trolní listy. Vypracovaný list žák pošle zpět učiteli na mailovou adresu do termínu, který bude 

uveden v každém kontrolním listě. 

 Možnosti zaslání kontrolního listu učiteli: Vyplnit on-line a odeslat, vytisknout, vyplnit a vy-

fotit mobilním telefonem a odeslat, zadání opsat ručně, vyplnit, vyfotit a odeslat.  

 Kontrolní list k vyplnění bude zveřejněn na stránkách školy vždy na konci týdne. Kontrolní 

listy učitelé opraví, ohodnotí podle klasifikačního řádu a známka bude započítána do klasifi-

kace.  

 Pro žáky s podpůrnými opatřeními budou vyučující listy zasílat na mailové adresy rodičů.  

 Četnost zadání kontrolních listů: matematika, český jazyk, anglický jazyk – 1x týdně, přírodo-

pis, zeměpis, fyzika, chemie, dějepis – 1x za 14 dní. 

Akce školy - zrušení jednotlivých akcí školy (Velikonoční jarmark, Škola v přírodě apod.). 

Školní jídelna – vaří pro děti ve školkách, zaměstnance školy a cizí strávníky. 

12. 3. 2020 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. 

března 2020 na dobu 30 dnů. 

                                                           

5 Poznámka: velice nepřesný pojem, nakonec se jednalo o nepřímou pedagogickou činnost, kterou pedagog vy-

konával z domova 
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Informace o nouzovém stavu z MŠMT upřesňuje, že přestože se usnesení vlády výslovně netýká ma-

teřských škol, MŠMT doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. 

Zaměstnanci školy byli seznámeni s náplní práce v době nouzového stavu: 

 učitel/ka ZŠ – příprava a realizace distanční výuky (práce z domu) 

 asistent pedagoga ZŠ, vychovatelky školní družiny – spolu činnost s učitelem při realizaci 

distanční výuky (práce z domu) 

 zaměstnanci školní jídelny – normální provoz 

 provozní zaměstnanci – provoz v zkráceném režimu 

 kancelář (hospodářka a personalistka) a ředitelna (zástupkyně ředitelky a ředitelka školy) 

normální provoz 

13. 3. 2020 

MŠMT vytváří rozcestník online nástrojů vzdělávání "Na dálku". Náměstkyně hejtmana Královéhradec-

kého kraje nám poslala „Seznam zdrojů doporučených k využití vyučujícími k realizaci distančního vzdě-

lávání v období uzavření škol“ (celkem 44 zdroje). Vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělá-

vání nám ve své zprávě doporučila zohlednit situaci rodičů, obzvláště v některých momentálně expo-

novaných profesích (lékaři, záchranáři, pracovníci  v sociálních službách, policie apod.). 

16. 3. 2020 

Usnesením vlády byl s účinností od 16. 3. 2020 omezen volný pohyb osob v celé České republice.  

18. 3. 2020 

Zřizovatel školy vydal doporučení k uzavření provozu pracovišť mateřských škol. 

19. 3 2020 

Se souhlasem zřizovatele jsme od 19. 03. 2020 do odvolání uzavřeli obě mateřské školy.  

Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro 

školní rok 2020/2021. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

 organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, 

podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, 

email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poš-

tou, 

 pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období 

v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Obdrželi jsme děkovný dopis pana ministra Ing. Robert Plagy, Ph.D, ve kterém mimo jiné píše: „Chtěl 

bych Vám touto cestou velmi poděkovat za Vaši dosavadní práci v této nelehké době. Denně dostávám 

doslova stovky dopisů učitelů, kteří prezentují svůj dálkový způsob výuky. Cítím obrovskou hrdost k 

Vám všem, kteří jste se k této mimořádné situaci dokázali postavit.“ 

Mgr. Hlávková uskutečnila první online výuku matematiky v VIII. A na platformě Google Meet.  

Duben  

3. 4. 2020 

Opatření MŠMT k zápisům do mateřských škol. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyža-

duje: 

 organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, 

pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, 

poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. 
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 pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období 

v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. 

7. 4. 2020  

Česká školní inspekce uskutečnila telefonické šetření organizace distanční výuky na základní škole. 

8. 4. 2020 

Poprvé jsme uskutečnili online pedagogickou radu na platformě Googe Meet k třetímu čtvrtletí škol-

ního roku.  

28. 4. 2020  

Další online porada na platformě Google Meet projednala mimo jiné organizační kroky pro přípravu 

intenzivního přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školy.  

ČŠI zahájila elektronické zjišťování „Fungování MŠ v době pandemie COVID-19“. 

Dne 27. dubna 2020 MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020. 

Harmonogram uvolňování - od 11. května budou moci docházet do škol žáci 9. ročníků, a to za účelem 

přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude pro-

bíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

Květen  

4. 5. 2020 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření přišly manuály MŠMT k obnovení docházky ve škole 

v omezeném režimu. Jednalo se o soubor hygienických a provozních podmínek a čestné prohlášení. 

5. 5. 2020 

Online pedagogická rada na platformě Googe Meet projednala znovuotevření školy pro žáky devá-

tého ročníku od 11. 5. 2020 – příprava na přijímací řízení: 

Dvě skupiny maximálně 15 žáků nejlépe ze stejné třídy.  

Složení skupiny je neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.  

Forma výuky - dvakrát týdně dvouhodinové bloky českého jazyka a matematiky, v pátek indi-

viduální konzultace dle potřeby.  

Účast dobrovolná, evidence docházky.  

Dodržování hygienických požadavků dle metodiky MŠMT. 

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme připravili školu k znovuotevření - hygienické prostředky (roušky, 

štíty, dezinfekce apod.), úklid. Rovněž jsme vypracovali dokumenty s informacemi o znovuotevření 

školy, pravidlech poskytování školního stravování  a hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku. 

11. 5. 2020 

Zahájení prezenční výuky pro žáky 9. ročníku – dvě skupiny, celkem 27 žáků.  

19. 5. 2020 

Online porada na platformě Google Meet projednala organizaci znovuotevření školy pro žáky 1. stupně 

od 25. 5. 2020.  

Výuka byla rozdělena na dva bloky: dopolední – 4-5 vyučovacích hodin dle rozvrhu a odpo-

lední po obědě – volnočasové aktivity. Provozní doba školy byla stanovena od 7:30 do 16:00 

hodin. Celkem se přihlásilo 82 žáků, kteří byli rozdělenýi do 8 skupin.  
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Hygienické podmínky dle metodiky MŠMT – skupiny se nesmí potkávat, míchat, křížit. Žáci 

zůstávají ve svých třídách i o přestávce. V rámci možností a  dle počasí lze realizovat přestávky 

na školní zahradě. 

Kontrola docházky – důsledně vést evidenci docházky (trasování), nepřítomnost žáků, omlu-

venky dle pravidel ve školním řádu.  

Poučení BOZ (žáci) a školení BOZP (zaměstnanci). 

25. 5 2020 

Znovuotevření školy pro žáky 1. stupně  proběhlo bez problémů. 

Znovuotevření obou mateřských škol proběhlo za přísného dodržování hygienických podmínek.  

Provoz mateřské školy byl zajištěn od 6:30 do 16:00 hodin. 

28. 5. 2020 

MŠMT vydalo metodiku k znovuotevření školy pro 2. stupeň ZŠ. 

Červen 

2. 6. 2020 

Online porada na platformě Google Meet projednala znovuotevření školy pro žáky 2. stupně. 

8. 6. 2020  

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se od 8. června v omezeném režimu obnovila do-

cházka žáků 2. stupně. Docházka nebyla povinná, proběhla ve skupinách. Maximální počet žáků ve 

skupině je 15 žáků, nejlépe ze stejné třídy,  bylo nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

Celkem se přihlásilo 39 žáků. Žákům 2. stupně byla umožněna přítomnost v základní škole zejména z 

těchto důvodů: 

Individuální konzultace s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upev-

nění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání 

za školní rok 2019/2020 – dle předběžné domluvy s vyučujícím. 

Socializační aktivity - třídnické hodiny, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí 

žáků. 

Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. 

 

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

18. 6. 2020 

Informace MŠMT o organizaci závěru školního roku. Díky příznivé epidemiologické situaci upravili 
mimořádná opatření ve vztahu ke školám. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 
je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například již zmíněné předání vy-
svědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou 
moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však 
bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemoc-
nění. 
Online pedagogická rada na platformě Google Meet projednala organizaci závěru školního roku.  

26. 6. 2020 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 26. června 2020. 
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29. - 30. 6. 2020 

Z důvodu stavebních prací a omezení přístupu do školy a na základě usnesení rady obce Všestary 

č. R47/2020 ze dne 28. 5. 2020 bylo na základní škole vyhlášeno ředitelské volno na dny 29. a 30. června 

2020. 

Dotazník „Distanční výuka“ 
Distanční výuka ve škole byla pro všechny aktéry nová a neznámá zkušenost.  Bylo jasné, že fungování 

distanční výuky bude založeno na metodě „pokus/omyl“, ale i tak si myslíme, že jsme to v rámci mož-

ností zvládli.  

Po skončení distanční výuky nastal čas na poohlédnutí zpět a analýzu výsledků. Proto bylo zahájeno 

dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat zpětnou vazbu od rodičů, zjistit kladné a záporné stránky 

našeho systému distanční výuky a vytvořit nový jednotný funkční systém pro budoucí potřeby. Bylo 

jasné, že je potřeba se připravit na druhou podzimní vlnu pandemie.  

Výsledky dotazníkového šetření k 25. 6. 2020, účastnilo se celkem 32 respondentů. 

1. Učiva a úkolů pro domácí výuku bylo 

malé množství 0 

přiměřené množství 20 

velké množství 8 

- 4 

Můžete specifikovat jednotlivé před-
měty: 

Poznámka č. 1 

2.  Se způsobem komunikace s učiteli 
jsme byli 

velmi spokojeni 13 

spokojeni 13 

nespokojeni 2 

- 4 

Prosím napište, co byste zlepšili. Ve tří-
dách, kde učí více učitelů, můžete i kon-
kretizovat dle jmen. 

Poznámka č. 2 

3. Jaký styl distanční výuky dítěti nejvíce 
vyhovoval,  můžete označit i více mož-
ností. 

zadávání úloh  přes webové 
stránky školy 

15 

on-line výuka přes kamery a mi-
krofon 

22 

využívání telefonu 0 

výuková videa na YouTube 12 

Jiné..  Škola v pyžamu 1 

4. Kolik času věnovalo denně dítě do-
mácí výuce? 

více než 5 hodin denně 3 

2 - 5 hodin denně 21 

méně než 2 hodiny denně 4 

- 4 

5. Kolik času jste pracovali společně s dí-
tětem na domácí výuce? 

dítě pracovalo samostatně 2 

přibližně 1 hodinu denně 11 

2 – 5 hodin denně 14 

více 1 

- 4 

6. Co hodnotíte pozitivního na distanční 
výuce, můžete označit více možností. 

Zvýšila se samostatnost dítěte. 15 

Dítě se naučilo organizovat svůj 
čas. 

9 

Rodiče získali větší přehled nad 
vzděláním dítěte. 

15 

Dítě mohlo realizovat svoje 
vlastní plány. 

6 

Jiné… Poznámka č. 3 
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7. Co hodnotíte negativního na distanční 
výuce, můžete označit více možností. 

Zatěžovala nás pomoc dítěti při 
plnění úkolů. 

7 

Dítě trpělo nedostatkem sociál-
ních kontaktů. 

17 

Dítě neumělo samostatně praco-
vat. 

8 

Dítě nemělo motivaci se učit. 15 

Jiná… Poznámka č. 4 

8. Jak hodnotíte  technické podmínky 
pro distanční výuku u vás doma? 

velmi dobré 9 

vyhovující 18 

obtížné (nejsme vybaveni) 1 

- 4 

 

Poznámka č. 1: Můžete specifikovat jednotlivé předměty (vybrané odpovědi): 

 Nelze jednoznačně odpovědět. Když jsem byla s dcerou doma na „home office“, bylo úkolů pro 

domácí výuku přiměřené množství, v té době bych asi klidně i úkolů přidala. Když jsem pak ale 

nastoupila do práce, bylo pro nás dost obtížné zvládat i to "přiměřené množství". 

 Přírodopis, zeměpis, dějepis celkem dlouhé zápisy. Jinak obecně nejhorší byly první dva týdny, 

úkolů hodně, ale poté se to zlepšilo. 

 Český jazyk - od paní učitelky rozvrženo učivo na každý den (stejně jako v rozvrhu),  aby žák 

pracoval průběžně - to se mi líbilo; věc druhá je, že děti na to nejsou zvyklé, aby pracovaly 

samostatně.  Z anglického jazyka rozvrženo také podle hodin z původního rozvrhu. Ostatní 

předměty - přírodověda, vlastivěda - zadány kapitoly k nastudování - opět problém pro moje 

dítě - neumí pracovat samostatně. Ve škole je nikdo nevedl k tomu,  aby se sami učili novou 

látku jen s učebnicí a nevyžadovali  asistenci - což pro mě bylo dosti náročné, protože jsem 

bohužel chodila do práce a nemohla se dítěti věnovat dopoledne, jak je zvyklé ve škole a dohá-

něli jsme to odpoledne/večer a o víkendech.  

 Matematika a chemie s učitelkou Hlávkovou, český jazyk s učitelkou Tichou - výborné hodiny. 

Jinak samozřejmě chválím všechny učitele, kteří vůbec online hodiny měli.  

 Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Herfurtové za úžasný přístup. Rodičům poskytovala 

veškeré aktuální informace. Online hodiny fungovaly několikrát týdně a pro děti motivujícím 

způsobem. 

Poznámka č. 2: Prosím napište, co byste zlepšili (vybrané odpovědí).  

 Informace sdělovány chaoticky a nárazově. Nebyly žádné informace a pak najednou přišlo 

velké množství najednou. V informacích se vyskytovaly chyby, převážně v termínech, které 

byly následně dalšími informacemi opravovány! Online hodiny po návratu dětí do školy spíše 

chaotické, přes hluk ve třídě nebylo dobře slyšet.  

 Ocenila bych více online hodin pro vysvětlení látky dětem např. v matematice, přírodopise, 

vlastivědě. 

 Myslím si, že vše fungovalo dobře. 

 U syna ve třídě, 4A - učí více učitelů, ale neměla jsem žádný problém s komunikací - všichni 

zadávali úkoly na web školy do "Distanční výuky“, popřípadě ještě pak posílali důležité infor-

mace přímo na můj email - nic nevytýkám. 

 Bylo by super, kdyby každý učitel aspoň (hlavních předmětů Čj, M a Aj) měl jednou týdně s 

dětmi on-line výuku, když byli doma. U ČJ a M tomu tak bylo, ale AJ on-line výuka se uskuteč-

nila jen jednou za celé tři měsíce distanční výuky, jinak byla posílána aspoň odkaz na videa, 

ale chyběla tato komunikace dětí s učitelem. 

 Určitě trochu vázla komunikace nad odevzdanými kontrolními listy, dozvěděla jsem se až ze 

školy online v hodnocení, že nebyl úkol odevzdán, i když jsme ho posílali a doložili. Proto jsem 

tedy někdy nevěděla, jestli to učiteli došlo. Jinak pro všechny to bylo nové, chválím třídního 
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učitele p. Kozderku v komunikaci s rodiči. Někdy jsme se ztráceli v zadaných úkolech na strán-

kách. 

 Více hodin on-line z více předmětů, chyběla nám konkrétně hlavně matematika. Z těch pár 

realizovaných on-line hodin  českého jazyka a anglického jazyka si toho dcera odnesla překva-

pivě dost. 

 Uvítala bych jednotný způsob komunikace. Někteří učitelé posílali odkaz na online hodinu do 

pošty školy online rodičům jiní přímo dětem, někteří do mailu. Někteří třeba den předem. Díky 

tomu zpočátku syn nějakou hodinu zmeškal.   

 Celkový přístup a poskytování informací k jednotlivým předmětům a malé množství online ho-

din. Paní učitelka Nosková byla první, která online hodiny nastavila a po celou dobu distanční 

výuky jednou týdně pravidelně provozovala. 

 Sjednotili jeden systém. Něco bylo na stránkách ZS, něco na Škola v pyžamu, něco ve Škole on-

line, něco v emailech... Při dvou a více dětech bylo opravdu náročný, kde co najít a neustále to 

kontrolovat.  

Poznámka č. 3: Co hodnotíte pozitivního na distanční výuce, můžete označit více možností.  

 Práce s počítačem, s internetem... 

 Třídní schůzky pro rodiny online/na dálku 

 Pozitivní bylo, že pokud ho téma výuky zaujalo, tak si zároveň šel vyhledávat další informace k 

tomuto tématu z více zdrojů 

 Zlepšení práce s pc, scan, psaní atd. 

 Nutnost hledání různých informačních kanálů 

Poznámka č. 4: Co hodnotíte negativního na distanční výuce, můžete označit více možností. 

 Nemůžu samozřejmě říct, že mě zatěžovala pomoc dítěti pro plnění úkolu, nicméně velmi 

často toho bylo v souvislosti se zaměstnáním a povinnostmi doma opravdu moc. Dcera (5. 

třída) byla schopna samostatně vypracovat tak polovinu zadaných úkolů. 

 Pro mě jako pracující matku na směny to bylo náročnější. 

 Nízký počet hodin připojení on-line 

 Fyzická absence osoby učitele jako autority k výuce, na kterou je zvyklý.  Paradoxně velká 

míra potřeby používat k výuce počítač/ internet. Na jednu stranu omezovat používání těchto 

zařízení, ale k výuce byly nezbytně nutné. 

 Dítě neumělo samostatně pracovat na začátku výuky, to bylo na začátku negativní, naopak ke 

konci bylo pozitivní, že se právě distanční výukou toto naučilo. 

 Rozumím, chápu, že děti se museli i nadále vzdělávat, ale bylo na ně kladeno neúměrné 

množství školních povinností (úkolů), což byla i velká zátěž pro rodiče, kteří jim pomáhali tyto 

zadané úkoly. 

 Nedostatek on line hodin, u některých vyučujících malá efektivita těchto hodin. 

 Chyběla přímá komunikace s učitelem. 

 Malý zájem učitelů o kontakt s dětmi prostřednictvím online hodin a vysvětlení nové látky. Byl 

zaslán pouze zápis případně odkaz na YouTube,  bez vlastní prezentace. 

 Video hovory v odpoledních hodinách. Dítě bylo již venku a těžko se lanařilo domů na vide-

ocall. Navíc se už ani nesoustředilo. 

Online výuka v číslech 

Březen Duben Květen Červen 

4 131 211 110 

Celkem 456 online hodin 
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Slovo závěrem 

Výsledky dotazníkového šetření poukázaly na silné a slabé stránky naší distanční výuky. Z analýzy vý-

sledků se dá vyčlenit několik základních aspektů distanční výuky, které je nutné pro budoucí potřebu 

správně nastavit: 

1. Jednotný systém komunikace – využít stávající školní informační systém Škola Online, přehodno-

tit možnosti stávajících webových stránek školy. 

2. Jednotný systém obou složek distanční výuky: synchronní6 (online výuka) na platformě Google 

Meet a asynchronní7 s využitím nástrojů Školy Online (domácí úkoly, výukové materiály, testy…). 

Použít další vybrané online nástroje a výukové metody (například projektové vyučování) jako mo-

tivační prvek distanční výuky.  

3. Hodnocení výsledků distančního vzdělávání – klást značný důraz na průběžné formativní8 hodno-

cení, v případě potřeby sumativní9 hodnocení doplněné slovním hodnocením. 

4. Rozvoj kompetence k učení10  a snižování rizika žákovské neúspěšnosti. 

5. Socializace během distanční výuky – pravidelný kontakt třídních učitelů s třídou v rámci online 

třídnických hodin. 

6. Speciální podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – diferencovaná online výuka 

dle individuálního plánu. 

7. Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti digitálních technologií a 

prevence, zejména vedení třídnických hodin. 

8. Obnovení ICT vybavení školy, zejména přenosných zařízení pedagogů s ohledem na zajištění kva-

litní nejen distanční výuky. 

9. Fond přenosných zařízení (notebooky, netbooky, tablety), které bude škola půjčovat sociálně sla-

bým rodinám na jejich žádost.  

10. Příprava krizového plánu rychlého restartu distanční výuky. 

Byli bychom rádi, kdyby nastávající školní rok 2020/2021  byl standardní a nevymykal se z běžných 

zaběhnutých pravidel, které školy znaly před pandemií.  

                                                           

6 Synchronní výuka je taková výuka, která je realizována v reálném čase v pomyslné virtuální učebně s učitelem, 

který s žáky komunikuje na dálku pomocí online komunikace. 

7 Asynchronní výuka je taková výuka, při které se žáci nebo učitelé připojují do online systému se studijními ma-

teriály v čase, kdy jim to vyhovuje. Učitel většinou připraví texty, video/audio obsah, testy, úkoly a žáci je ve 

vymezeném termínu nastuduje či vypracuje. 

8 Průběžné  hodnocení zpětné vazby, které nabízí rady, poučení, vedení k zlepšení výkonu žaků a procesu jeho 

učení. 

9 Souhrnné, závěrečné hodnocení s prvky slovního hodnocení.  

10 Kompetence k učení: 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyu-
žívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších 
celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na ma-
tematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti. 

 



47 

 

Proto se budeme snažit udělat maximum pro nastolení klidné a přátelské atmosféry ve škole bez zby-

tečné hysterie a stresu, budeme se navzájem podporovat a pomáhat si a v případě nutnosti bez vá-

hání začleníme distanční výuku do běžného provozu školy. 

 

 

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 


