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Základní údaje školy
Název školy, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Skalice nad
Svitavou, příspěvková organizace
Sídlo školy: Skalice nad Svitavou, Školní 101
Zřizovatel školy: obec Skalice nad Svitavou
Ředitelka školy: Mgr. Michaela Barkerová
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna
Kontakt: tel: 516 469 189, skola@skalicenadsvitavou.cz
•

Školská rada (ustanovena 6.11.2005)
Předsedkyně: Petra Lepková
Zástupkyně obce: Vlastimil Staněk
Zástupkyně rodičů: Zuzana Křičková
•

Vzdělávací programy školy:
ŠVP pro základní vzdělávání č.j. 273/2007 - 1. - 5. ročník, platnost dokumentu
od 1.9.2007
ŠVP pro předškolní vzdělávání „Kouzelná školka“ - platnost dokumentu od
1.9.2017
ŠVP pro zájmové vzdělávání – platnost dokumentu od 1.9.2020
•

•

Údaje o organizaci školy

Počet žáků a počet tříd ZŠ k 30.9.2020
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Třída
II.
II.
I.
I.
II.

Počet žáků
5
7
10
7
3

Počet dětí a počet tříd MŠ k 30.9.2020
Počet tříd
1

Počet zapsaných dětí
28

ŠD k 31.10.2020
Počet oddělení
1

Počet zapsaných dětí
23

ŠJ k 31.10.2020
Počet stravovaných
67

Děti MŠ
28

Žáci ZŠ
32

Zaměstnanci školy
7

Údaje o zápisu do ZŠ
Zapisovaní žáci

Zapsaní žáci

10
2
12

10
1
11

Poprvé u zápisu
Po odkladu
Celkem

Odklad školní
docházky
1
0
0

Přechod na
jinou ZŠ
0
0
0

Údaje o zápisu do MŠ
Zapisovaní žáci
18

Zapsaní žáci
10, z toho 2 na polodenní
pobyt

Přechod na jinou MŠ
0

Údaje o zaměstnancích školy k 30.6.2020
Vedení školy
Ředitelka školy

Mgr. Michaela Barkerová
Třídní učitelé ZŠ

TU I. třída (3., 4. ročník)
TU II. třída (1., 2., 5. ročník)

Mgr. Michaela Barkerová
Petra Lepková

Netřídní učitelé ZŠ
Monika Pozorská

Informatika
Pracovníci ŠD
Vychovatelka odpolední provoz
Vychovatelka ranní provoz

Petra Lepková
Miluše Bružová

Učitelé MŠ
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka MŠ

Lenka Škvařilová
Marcela Kadlecová

Pedagogové ZŠ a MŠ

Fyzický počet
Odborná kvalifikace

Učitelé ZŠ
2
1

Učitelé MŠ
2
2

Vychovatelé
2
2

Pracovníci ŠJ
Vedoucí stravování
Vedoucí kuchařka
Pomocná kuchařka

Renata Faltinková
Magdalena Holubíková
Renata Faltinková
Správní zaměstnanci

Školnice MŠ
Uklízečka ZŠ
Obsluha plynových kotlů, školník ZŠ
Provozní zaměstnanci
Fyzický počet
•

Renata Faltinková
Alena Nevědělová
Vladimír Barták

Stravování
2

Správní zaměstnanci
3

Stručná charakteristika jednotlivých součástí školy

Základní škola – budova školy je přízemní, s prostornými učebnami a
chodbami. Vnitřní prostory jsou vzdušné a světlé, velkou část roku osvětlené
přirozeným denním světlem.
Základní škola je malotřídní, výuka probíhá ve dvou třídách, kde jsou spojené
ročníky podle počtu žáků. Velikost učeben odpovídá počtu žáků; jsou vhodně
vybaveny nábytkem i pomůckami, splňují hygienické požadavky, v minulých
létech byly prostory školy vymalovány, byly zrekonstruovány tři průchozí
místnosti včetně podlahy, zřízen a vybaven čtenářský koutek.
Chybějící tělocvična je nahrazena velkou chodbou, jež je využívána v hodinách
TV a dvěma hřišti v bezprostřední blízkosti školy, nově škola využívá prostor
Polyfunkčního centra ve Skalici nad Svitavou.
Učebnice a pomůcky pro výuku jsou každoročně dokupovány a obnovovány a
tím je zajištěna jejich aktuálnost.
Klima školy je otevřené, pedagogové se snaží dle svých sil spolupracovat
s rodinou, obcí, kulturními institucemi a dalšími složkami, ostatními školami i
poradenskými zařízeními.
Mateřská škola – mateřská škola je součástí budovy školy, v prvním patře v
podkrovních místnostech je umístěna šatna, ložnice a jedna herna, druhá herna,
jídelna a sociální zařízení jsou umístěny v otevřených místnostech.

MŠ má dostatečné prostory pro výchovu a vzdělávání dětí, jež vyhovují
nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem.
Dětský nábytek, hygienické zázemí a vybavení pro odpočinek je zdravotně
nezávadné, estetické, kultivované a přizpůsobené věku a potřebám dětí.
Vybavení hračkami, pomůckami a dalšími doplňky je uzpůsobeno počtu dětí a je
pravidelně doplňováno a obměňováno. Většina pomůcek a hraček je uložena
tak, aby si je děti mohly samy vypůjčit a pak vrátit na své místo. Pro pobyt
venku jsou využívána dvě dětská hřiště, také dvorek školy s velkým obnoveným
pískovištěm. V době hlavních prázdnin byla v budově MŠ vyměněna stávající a
nevyhovující světla za nová, úsporná, vyměněn písek v dětském pískovišti a
zasíťovány dveře na terasu.
Nedílnou součástí základní a mateřské školy je školní zahrada, která byla
v rámci dotace MŽP zrekonstruována a poskytuje žákům i dětem dostatek
prostoru pro rekreaci, zábavu i pracovní činnosti, v srpnu 2021 byly na zahradě
zrekonstruovány schody, které byly dlouhá léta v havarijním stavu.
Školní družina – součástí školy je jedno oddělení školní družiny, kde žáci tráví
oddechový čas, zpravidla do odchodu žáků ze zařízení.
Ve školním roce 2020/2021 zajišťovala školní družina ranní i odpolední provoz,
vzhledem k epidemiologickým opatřením byli od dubna 2021 do ranního
provozu zařazeni pouze žáci 1. a 2. ročníku, v rámci odpoledního provozu byly
děti rozděleny na dvě skupiny podle tříd.
Družina má k dispozici samostatnou místnost, která splňuje hygienické
požadavky a velikostí a vybavením dopovídá tomuto účelu, v místnosti školní
družiny byla obnovena původní parketová podlaha.
Školní jídelna – je umístěna v přízemní části školy, je prostorná, vybavená
novým, moderním nábytkem, hygienické požadavky jsou každý den
kontrolovány vedením školy, zaměstnanci školní jídelny i pedagogy.
Stravují se zde všechny děti MŠ i žáci ZŠ, také většina zaměstnanců školy.
Strava je pestrá, chutná, nutričně vyvážená a odpovídá potřebám a požadavkům
strávníků. V prostorách jídelny bylo vyměněno osvětlení, v kuchyni pak
renovována podlaha, nově bylo vyměněno zasíťování oken, proběhla
rekonstrukce sprchového koutu v zázemí kuchyně.
•

Výsledky výchovné a vzdělávací činnosti ZŠ

Celková klasifikace žáků a přehled absence k 31.8.2020
Ročník

Počet
žáků

Prospěl Prospěl
os
o
vyznam

Nepro
spělo

Nehod Opakují Omluve Neomlu
noceno
né
vené
hodiny/ hodiny

1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem

5
7
10
7
3
32

enáním
5
7
10
6
2
30

0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

průměr
303/61
406/58
468/47
349/58
241/80
1767/55

0
0
0
0
0
0

Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu a výsledků vzdělávání
•

Ve školním roce 2020/2021 prospělo s vyznamenáním 30 žáků školy
z celkového počtu 32. V pololetí byly žákům vydány výpisy z vysvědčení,
na konci školního roku pak blanket vysvědčení, na obou byli žáci
hodnoceni známkami.

•

Znalosti žáků byly průběžně zjišťovány formou ústního i písemného
prověřování, hodnocením výsledků práce v pracovních sešitech,
ohodnocena byla také aktivita žáků při vyučování prezenční i distanční
formou. Vědomosti a dovednosti jsme se snažili zjišťovat způsobem,
který bude pro žáky co nejméně stresující a bude vycházet ze založení a
charakteristiky každého, jednotlivého žáka. byly zařazeny i kvízy, hry a
soutěže. Po dohodě s rodiči jsme v obou pololetích hodnotili žáky
známkami, při hodnocení jsme vycházeli z přílohy školního řádu –
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků.
Základní škola byla v tomto školním roce uzavřena rozhodnutím vlády
ČR pro žáky II. třídy (1., 2., 5. ročník) v období od 14.10.2020 do
18.11.2020, dále pak od 1.3.2021 do 11.4.2021; pro žáky I. třídy (3., 4.
ročník) v období od 14.10.2020 do 30.11.2020, dále pak od 1.1.2021 do
11.4.2021.

•

•

•

•

V mateřské škole byly děti v péči dvou kvalifikovaných pedagožek,
v rámci základní školy splnily tento požadavek dvě ze tří pedagožek,
vychovatelka školní družiny je plně kvalifikovaná. Pedagogové i správní
zaměstnanci školy se v rámci dalšího osobnostního a pracovního rozvoje
účastní vzdělávacích akcí.
Mateřská škola byla v tomto školním roce rozhodnutím vlády ČR
uzavřena v době od 1.3.2021 do 11.4.2021.
Ředitelka školy vykonávala pravidelnou hospitační činnost na úrovni
základního, předškolního i zájmového vzdělávání, vyhodnocování jejích
výsledků a zjištění.

•

Stručné zhodnocení distanční výuky v ZŠ

Ihned po zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole přešly vyučující na
distanční výuku, která byla vedena pro I. třídu v platformě SKYPE, pro II.
třídu v platformě MICROSOFT TEAMS, vyučující využívaly také platformu
Škola v pyžamu k zadávání úkolů žákům mimo online výuku či
k odevzdávání žákovských prací, popřípadě k dalšímu informování žáků a
jejich rodičů.
Výuka probíhala dle následujících rozvrhů hodin (použity autentické rozvrhy
hodin vytvořené jednotlivými vyučujícími):

Rozvrh hodin v distanční výuce 14.10.2020 – 30.11.2020, 4.1.2021 – 11.4.2021
3. ROČNÍK

PONDĚLÍ:
8:00 – 8:45 – ČESKÝ JAZYK
9:00- 9:45 – MATEMATIKA

ÚTERÝ:
8:00 – 8:45 – ČESKÝ JAZYK+ ANGLICKÝ JAZYK
9:00 – 9:45 – MATEMATIKA

STŘEDA:
8:00 – 8:45 – ČESKÝ JAZYK+PRVOUKA
9:00 – 9:45 – MATEMATIKA

ČTVRTEK:
8:00 – 8:45 – ČESKÝ JAZYK+ ANGLICKÝ JAZYK
9:00 – 9:45 – MATEMATIKA

PÁTEK:
8:00 – 8:45 – ČESKÝ JAZYK-ČTENÍ
9:00- 9:45 – MATEMATIKA

Rozvrh hodin v distanční výuce 14.10.2020 – 30.11.2020, 4.1.2021 – 11.4.2021
4. ROČNÍK

PONDĚLÍ:
10:00 – 10:45 – ČESKÝ JAZYK
11:00 – 11:45 – MATEMATIKA

ÚTERÝ:
10:00 – 10:45 – ČESKÝ JAZYK+ ANGLICKÝ JAZYK
11:00 – 11:45 – MATEMATIKA

STŘEDA:
10:00 – 10:45 – ČESKÝ JAZYK+ VLASTIVĚDA
11:00 – 11:45 – MATEMATIKA

ČTVRTEK:
10:00 – 10:45 – ČESKÝ JAZYK+ ANGLICKÝ JAZYK
11:00 – 11:45 – MATEMATIKA

PÁTEK:
9:00 – 9:45 - INFORMATIKA
10:00 – 10:45 – ČESKÝ JAZYK+ PŘÍRODOVĚDA
11:00 – 11:45 – MATEMATIKA

Rozvrh distanční výuky II. třída
Od 14.10.2020 do 18.11.2020
den

8:00-8:45

8:55-9:40

Po

Český jazyk
1., 2., 5.
ročník

Matematika
1., 2., 5.
ročník

Út

Český jazyk
1., 2., 5.
ročník

Matematika
1., 2., 5.
ročník

Český jazyk
1., 2., 5.
ročník

Matematika
1., 2., 5.
ročník

Čt

Český jazyk
1., 2., 5.
ročník

Matematika
1., 2., 5.
ročník

Pá

Český jazyk
1., 2., 5.
ročník

Matematika
1., 2., 5.
ročník

St

10:00-10:45
Práce s 5.
ročníkem –
konzultace,
vysvětlení a
procvičení
problematického
učiva, Př
Práce s 5.
ročníkem –
konzultace,
vysvětlení a
procvičení
problematického
učiva, Vl
Práce s 5.
ročníkem –
konzultace,
vysvětlení a
procvičení
problematického
učiva, Př
Práce s 5.
ročníkem –
konzultace,
vysvětlení a
procvičení
problematického
učiva, Vl
Práce s 5.
ročníkem –
konzultace,
vysvětlení a
procvičení
problematického
učiva

12:3013:15

AJ

Dle volby žáka
Zpracování drobných
domácích úkolů, v případě
nemožnosti účastnit se
online hodiny individuální
práce dle zadání ve Škole
v pyžamu, úkoly pro radost
– Tv, Hv, Vv, Pč
Zpracování drobných
domácích úkolů, v případě
nemožnosti účastnit se
online hodiny individuální
práce dle zadání ve Škole
v pyžamu, úkoly pro radost
– Tv, Hv, Vv, Pč
Zpracování drobných
domácích úkolů, v případě
nemožnosti účastnit se
online hodiny individuální
práce dle zadání ve Škole
v pyžamu, úkoly pro radost
– Tv, Hv, Vv, Pč
Zpracování drobných
domácích úkolů, v případě
nemožnosti účastnit se
online hodiny individuální
práce dle zadání ve Škole
v pyžamu, úkoly pro radost
– Tv, Hv, Vv, Pč
Zpracování drobných
domácích úkolů, v případě
nemožnosti účastnit se
online hodiny individuální
práce dle zadání ve Škole
v pyžamu, úkoly pro radost
– Tv, Hv, Vv, Pč

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY II. TŘÍDA od 1.3.2021 do 11.4.2021
DEN
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

ROČNÍK
1.
2.
5.
1.
2.
5.
1.
2.
5.
1.
2.
5.
1.
2.
5.

1.HODINA
2. HODINA
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Matematika
Výtvarná výchova + Pracovní činnosti
Výtvarná výchova + Pracovní činnosti
Výtvarná výchova + Pracovní činnosti

3. HODINA
Český j./Matem.
Vlastivěda
Český j./Matem.
Vlastivěda
Informatika

4. HODINA
Prvouka
Prvouka
Přírodověda
Prvouka
Prvouka
Přírodověda
Informatika

V pondělí – čtvrtek budou mít žáci vždy první tři hodiny s paní učitelkou
Barkerovou, každou čtvrtou hodinu a první dvě hodiny v pátek bude vyučovat
paní vychovatelka Lepková, v pátek pak budou mít páťáci dvě hodiny
Informatiky s paní Pozorskou.
Škola průběžně sledovala a vyhodnocovala aktuální potřeby žáků a jejich rodin,
do hodin byly zařazovány třídnické chvilky a části sloužící k podpoře dětí,
v rámci distanční výuky bylo zapůjčeno 8 notebooků a také 10 tabletů k práci
v kroužku anglického jazyka.
Na webové stránky školy byly umisťovány aktuální informace pro rodiče žáků.
Zápis do zařízení byl proveden distanční formou, 6 rodičů využilo nabídky
online motivační části zápisu.
•

Stručné zhodnocení distanční výuky v MŠ

V období uzavření mateřské školy byla dětem v rámci distanční výuky
poskytována následující péče:
• učitelky mateřské školy vytvořily výukové materiály pro
předškoláky i zájemce z řad dalších dětí docházejících do MŠ,
distribuovaly je do rodin,
•

do programu činností zařadily jarní hru a vytvořily prostor pro
výzdobu a využití výrobků dětí před vchodem do MŠ,

•

•

na webové stránky školy pravidelně umisťovaly pracovní listy a
další materiály, které korespondovaly se ŠVP mateřské školy,

•

ředitelka školy i paní učitelky byly v kontaktu s rodiči
prostřednictvím telefonu i webových stránek, monitorovaly situaci
rodin vzhledem k výpočetní technice a možnostem tisku materiálů,
s rodiči konzultovaly konkrétní vzniklé situace a poskytovaly
metodické vedení a podporu,

•

ředitelka školy v rámci logopedie umisťovala na webové stránky
materiály k logopedii na dálku,

•

na stránkách školy v sekci aktuality byly umisťovány aktuální
informace k zápisu do MŠ, ošetřovnému, vládním opatřením a
znovuobnovení provozu zařízení a hygienickým pravidlům,

•

pedagožky školy sledovaly rozcestník MŠMT k dálkovému
vzdělávání a poskytly rodičům odkazy na webové stránky a
aplikace, ze kterých mohli při práci s dětmi vycházet a čerpat,

•

zápis do zařízení byl proveden distanční formou.

Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření, sociálně
patologické jevy

Kázeňská opatření a
pochvaly
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Napomenutí tříd. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

1. pololetí

2. pololetí

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Chování žáků během provozu školy je bez problémů, na škole se nevyskytlo
sociálně patologické chování a jednání.
Pro tento školní rok měla škola vypracován následující Minimální preventivní
program, některé jeho části se ovšem nedaly zrealizovat kvůli aktuálním
epidemiologickým a bezpečnostním opatřením.
• Časový harmonogram akcí v rámci MPP
Název programů

Čas uskutečnění

Charakteristika

Divadlo Šikulka

září

Divadelní představení zaměřená

Divadlo Inky

na kamarádské vztahy a

Horákové

problematiku správné výživy

Setkání

říjen

Zazimování zahrady, práce na

s odborníkem –

zahradě, péče o divoce žijící

zahrada

zvířata, nabídnutí alternativy
k počítačům a tabletům

Beseda s vojákem

listopad

Beseda se synem p. vychovatelky
– příklad odvahy, statečnosti,
vytrvalosti a zdravého životního
stylu

Bezpečně

Výtvarná soutěž na téma

v kyberprostoru

Kyberšikana, téma kyberšikana
v Informatice

Tvůrčí dílna

prosinec

Posilování vazeb rodičů a školy,

s rodiči žáků

duben

společně strávený čas rodičů a
dětí, komunikace

Beseda o

leden

závislostech – ŠD

Vlastní preventivní aktivita školy
seznamující s dětmi se základními
typy závislostí a boji proti nim
způsobem přiměřeným věku

Zimní olympiáda

únor

Kladný vztah k pohybu, sportu,
zdravý životní styl, vlastnosti
sportovce

Setkání

březen

Jarní práce na zahradě, zakládání

s odborníkem –

záhonů, setí, starost o rostliny,

zahrada

nabídnutí alternativy k počítačům
a tabletům

Plavecký výcvik

Nabídka sportovní aktivity

Návštěva ZŠS

duben

Blansko

Setkání s postiženými dětmi,
setkání s jinakostí, přístup
k jinakosti

Zkusme to zdravě

květen

Preventivní program – zdravý
životní styl a poruchy výživy

Canisterapie

Péče o zvíře, výcvik zvířete,
pomoc postiženým lidem

Ať se v září zase

červen

sejdem

Vlastní aktivita školy věnovaná
rizikům o prázdninách

Setkávání na

prázdniny

školní zahradě

Společná setkání dětí, rodičů a
pedagogů, společné aktivity dle
domluvy

Pedagogické rady,

průběžně

Informace metodika prevence

konzultace

směrem k pedagogům, rozbor

s pedagogy

chování žáků, konzultace

Ranní kruhy

průběžně,
na začátku a
konci každého

Práce třídního učitele se třídou –
zhodnocení víkendu, školního
týdne, co nás potěšilo a

týdne, dle

nepotěšilo, co je ve třídě dobře a

potřeby

co špatně, co by se mělo změnit,
dobré skutky

Ovoce a mléko do

průběžně

Zdravá výživa

škol

•

Přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň základní školy
Škola

Počet žáků

ZŠ Boskovice, Sušilova 28
ZŠ Boskovice, nám. 9. května
ZŠ Boskovice Slovákova 8
Jiná ZŠ

2
1
0
0

Výsledky inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce neprováděla v tomto školním roce v naší škole prezenční
inspekční činnost.
•

•

Výkon státní správy

Druh správního rozhodnutí
Povolení odkladu povinné
školní docházky
Přijetí k základnímu
vzdělávání
Přijetí k předškolnímu
vzdělávání
Nepřijetí k předškolnímu
vzdělávání
•

Počet rozhodnutí
1

Počet odvolání
0

12

0

10

0

8

0

Akce školy

Akce ZŠ a ŠD
• pravidelné kroužky a aktivity – anglický jazyk, čtenářský klub,
informatika, logopedie
• Dřevěné divadlo pana Hrubce
• Úvodní třídní schůzka s rodiči
• Podzimní dopoledne
• Projektový den v ŠD a ZŠ – Školní zahrada
• Divadlo Inky Horákové
• Dopravní hřiště 4. ročník
• Beseda na téma Drogy
• Vánoční setkání žáků
• Návštěva Polytechnického centra
• Šití polštářků ke Dni matek
• Pěší výlet do Boskovic
• Canisterapie v ZŠ
• Dopravní hřiště 4. a 5. ročník
• Projektový den v ŠD – Elektroodpady Bambas
• Olympiáda v atletice

•
•
•

Nocování ve škole
Akce pro budoucí prvňáčky
Slavnostní zakončení školního roku

Akce MŠ
• pravidelné kroužky a aktivity – flétna, práce s předškoláky
• divadlo pana Hrubce
• Den hraček v MŠ
• Online třídní schůzka
• Představení divadla Barborka
• Divadlo Šikulka v MŠ
• Dýňobraní
• Environmentální dopoledne v MŠ
• Focení dětí s vánoční tématikou
• Mikulášská nadílka v MŠ
• Vánoční nadílka
• Zimní olympiáda
• Výroba ptačích budek
• Den pro zdraví
• Online přednáška pro rodiče – Diagnostika dětí předškolního věku
• Jaro v přírodě
• Čarodějnice
• Online přednáška pro rodiče – Homeopatie
• Sluníčkový den
• Oslava Dne dětí
• Projektový den mimo MŠ - Olešnice
• Rozloučení s budoucími školáky
•

Další vzdělávání pedagogických a správních pracovníků
Jméno pedagoga
Lenka Škvařilová
Marcela Kadlecová

Miroslava Vašíčková

Akce
První pomoc, Diagnostika a rozvoj dětí
předškolního věku, Polytechnická
výchova v MŠ, Pravidelné školení BOZP
a PO
Pravidelné školení BOZP a PO, První
pomoc, Čtenářská pregramotnost v MŠ,
Základy matematické pregramotnosti v
MŠ
Anglická gramatika, Zábavné vyučování
na I. stupni, Pravidelné školení BOZP a
PO

Petra Lepková
Michaela Barkerová

Monika Pozorská
Miluše Bružová
Renata Faltinková, Magdalena
Holubíková
Alena Nevědělová
Vladimír Barták

•

MS Word – základy práce, pravidelné
školení BOZP a PO, Studium
koordinátora EVVO, První pomoc
Pravidelné školení BOZP a PO, Studium
metodiků prevence, SRP – řízení a
plánování ve školství, Přijímací řízení do
škol, Obtížné rozhovory, Právo ve
školství – ČŠI, Metodická poradna –
podpora ředitelů, Provoz a organizace ZŠ
ve školním roce 2020/2021, První pomoc,
Rizika provozu MŠ
Pravidelné školení BOZP a PO, Studium
pedagogiky pro pedagogy volného času
Pravidelné školení BOZP a PO
Hygienické minimum pro školní jídelny,
Dieta ve školním stravování, Pravidelné
školení BOZP a PO
Pravidelné školení BOZP a PO
Pravidelné školení BOZP a PO, obsluhy
plynových kotlů

Zlepšování podmínek vzdělávání

V tomto školním roce proběhly akce ve škole a jejím okolí:
• rekonstrukce schodů na školní zahradě
• výměna rozvodné skříně elektrického proudu v ZŠ
• výměna osvětlení v MŠ
• oprava žaluzií v učebnách ZŠ,
• zasíťování dveří v MŠ
• výměna okenních sítí v kuchyni a jídelně školy,
• rekonstrukce sprchového koutu – zázemí kuchyně,
• zakoupení tabletů v rámci projektu Šablony,
• zakoupení jednomístných žákovských lavic do ZŠ z důvodu nárůstu počtu
žáků
• vybavení multimediálními interaktivními učebnicemi,
• další zvelebení školní zahrady – bylinkové, zeleninové a květinové
záhony, prvky pro zvířata,
• drobné rekonstrukce dle potřeby.

•

Zhodnocení a závěr

Za nejdůležitější aspekty školního roku 2020/2021 považujeme:
uspokojivé chování našich žáků a absenci sociálně patologického chování
a jednání ve škole,
• dosažení dobrých studijních výsledků našimi žáky,
• osobní zainteresovanost pedagogů na výchově a vzdělávání dětí a žáků,
• dobré a vstřícné klima školy,
• dobré vztahy na pracovišti,
• velmi dobrá spolupráce a komunikace s rodiči v období koronavirové
pandemie i mimo ni,
• úspěšné zvládnutí distanční výuky v MŠ i ZŠ,
• návrat žáků do školních lavic bez známek stressu, deprivace či jiných
kritických projevů,
• velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy,
• spolupráce s dalšími složkami obce,
• spolupráce s okolními školami,
• rekonstrukce a posílení materiálního vybavení všech součástí školy.
•

