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I. Základní údaje o škole 
(název, sídlo, charakteristika, 
zřizovatel, vedení)
Základní škola Svitavy, Felberova 2
Adresa: Felberova 669/2, 568 02 Svitavy-Lány 
IČ:  49328280 
DIČ:  CZ49328280 
Telefon: 461 534 935, 461 532 815, 461 534 325 
Fax:  461 534 935
E-mail: skola@zsfelberova.svitavy.cz 
Web:  http://www.zsfelberova.svitavy.cz

Zřizovatel školy  
Město Svitavy 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy

Vedení školy 
Ředitelka:    Mgr. Jana Pazderová 
Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Věra Tláskalová (do 30. 6. 2022)
     Jiří Petr, DiS. 
     Mgr. Marcela Gajdošová (od 1. 7. 2022)

Kontaktní osoby
Výchovné poradkyně:  Mgr. Jana Pazderová, Mgr. Věra Tláskalová
Školní metodička prevence: Mgr. Kateřina Kembitzká
Vedoucí školní družiny:  Lenka Kvasničková



Vedoucí školní jídelny:  Hana Bolcková (do 30. 9. 2022)
     Luboš Popelka (od 1. 8. 2022)
Ekonomka školy:   Helena Kadlecová
Mzdová účetní:   Miluše Pokorná 
Pokladník:    Miluše Pokorná
Školník:    Pavel Smola

REDIZO Základní škola Svitavy, Felberova 2: 600 100 901
 
Organizace: Základní škola IZO: 049 328 280

Školní družina IZO: 117 800 627
  Školní jídelna IZO: 002 890 780
  

Zahájení činnosti od 1. 9. 1991

Zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 1998.     

Charakteristika školy
Provoz školy byl zahájen 1. 9. 1991. V letošním školním roce tudíž oslavila 30 let od své-
ho založení. U příležitosti této slavnostní události byla škola vyzdobena v duchu probí-
hajících oslav, bylo natočeno vzpomínkové video s prostřihy do minulosti a současná 
prohlídka školy pomocí našeho dronu a také jsme vytvořili zajímavé rozhovory s nejdéle 
působícími pedagogy ve škole a s pedagogy „nováčky“. Všechna videa mohli zhlédnout 
zaměstnanci školy a další pozvaní návštěvníci na společném slavnostním setkání dne  
1. září v restauraci Astra. 
V roce 2011 prošla budova revitalizací, při níž bylo provedeno její zateplení spolu s vý-
měnou oken a dveří. V roce 2012 byla na části střechy školy vybudována fotovoltaická 
elektrárna. V roce 2019 proběhla celková rekonstrukce stravovacího pavilonu.
Budova školy slouží prvnímu i druhému stupni. Je rozdělena do několika vzájemně propo-
jených častí, které zahrnují učebnový, tělovýchovný a stravovací pavilon. 
Všechny kmenové učebny mají přípojky na počítačovou síť a internet, všechny učebny 
prvního stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Interaktivní tabule je k dispozici 
také v jedné z učeben druhého stupně a ve většině odborných učeben.



Díky zasíťování školy mohou žáci v jednotlivých učebnách využívat při výuce také iPady. 
V současné době máme 82 iPadů pro práci se žáky a 30 iPadů a 15 Macbooků pro učitele.
Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami. Díky tomu můžeme třídy dělit na menší 
skupiny a individualizovat výuku. Jedna z nich je vybavena 28 stolními počítači a lze ji 
využít pro výuku celé třídy. Druhá učebna je vybavena hlavním serverem s šestnácti jed-
notlivými zobrazovacími jednotkami. 
Každým rokem se snažíme o obnovu podlah ve třídách. V průběhu letošních letních 
prázdnin byla ve třech třídách vyměněna podlahová krytina (PVC linoleum). 
Ve třech třídách prvního stupně byly vyměněny školní tabule. Podle přání a požadavků 
třídních učitelů jsou na nich linky a čtverce, část je magnetická a část popisovatelná 
fixem.
Vzhledem k častému využívání interaktivních tabulí ve třídách prvního stupně musíme 
postupně obnovovat dataprojektory. V letošním roce jsme tak učinili ve dvou třídách. 
Během tohoto školního roku byla vytvořena projektová dokumentace pro Integrovaný 
operační program na rekonstrukci prostor družin. Díky této podpoře by se nám mohlo 
podařit zrekonstruovat i celé přízemí školy. Dalším prostorem, který by mohl být zrekon-
struován, je místnost v 1. podlaží tělovýchovného pavilonu, kde by mohly vzniknout pro-
story cvičné kuchyně a multimediální učebny.
I v letošním školním roce jsme plnili udržitelnost u dvou investičních projektů, a to IROP 
a IROP MAS, díky kterým se uskutečnila rekonstrukce odborné učebny fyziky, chemie, 
přírodopisu a chemické laboratoře a přebudování bývalého školnického bytu na učebnu 
polytechnické výchovy. Tato učebna byla z těchto investic také velmi dobře vybavena 
nejen dílenským nářadím, ale i moderními technologickými přístroji. I přesto jsme ji v le-
tošním školním roce dále dovybavili v technologické části o další 3D tiskárnu, přenosný 
kufr PARAT s 20 iPady a termolis. Díky němu jsme schopni zažehlovat samolepky na tex-
til. Využívají ho především žáci devátých ročníků, kteří si svépomocí vyrábějí absolvent-
ská trička či mikiny. Další nákupy se týkaly pomůcek do robotiky. Rozšířili jsme vybavení 
školy o robota Dash, Intelino (robotický vlak), robota Pandu, sadu Ozobotů Evo 1, mBotů 
a robota určeného do terénu Ruggeta. Nákupem těchto pomůcek zlepšujeme především 
úroveň naplňování obsahu předmětu Informatika, v němž jsme v letošním roce zahájili 
výuku podle revidovaného ŠVP.
V prvním patře učebnového pavilonu se nachází interaktivní učebna, kde se kromě výu-
ky pořádají také přednášky pro pedagogy a informativní schůzky pro zákonné zástupce 
žáků. Pro výuku zde máme k dispozici dva přenosné kufry PARAT se čtyřiceti tablety pro 
žákovské potřeby. 



Mezi další učebny patří hudebna, školní knihovna, jejíž prostory slouží i k běžnému vy-
učování, cvičný byt pro výuku vaření a učebna pro výuku výtvarné výchovy, jejíž součás-
tí jsou i prostory pro tvorbu keramických výrobků s pecí na jejich vypalování. Z původní 
školní dílny byla vytvořena přípravna materiálů pro výuku pracovní výchovy a pracov-
ních činností. 
V druhém patře učebnového pavilonu je pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich zá-
konným zástupcům k dispozici Školní poradenské pracoviště. Zde mohou využít služeb 
výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního 
psychologa. Zázemí pracoviště má i další místnost sloužící pro potřeby konzultací se 
školním psychologem. 
Nezbytnou součástí zázemí školy jsou odborné kabinety s přístupem na internet, které 
jsou buď vybavené počítačem, nebo se v nich učitelé mohou připojovat přes wifi na školní 
tablety nebo McBooky. Dále jsou zde sklady učebnic a půjčovna lyžařské výstroje, kterou 
jsme letos ve velké míře obnovili. 
V každém patře učebnového pavilonu se nacházejí odpočinkové a sportovní zóny.
Oblečení a obuv si žáci odkládají do samostatných uzamykatelných skříněk v přízemí 
budovy.
Interiéry školy jsou světlé, čisté a vkusně zařízené. Na jejich vzhledu se ve velké míře po-
dílejí sami žáci, učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny. V uplynulém 
roce jsme estetické prostředí školy i nadále vylepšovali drobnějšími i většími úpravami  
a doplněním květinové výzdoby na chodbách a ve třídách. 
Poloha budovy a její vybavení nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití. Tělový-
chovný pavilon využívají nejen žáci školy, ale i cizí pronajímatelé. Pro všechny jsou zde  
k dispozici šatny a kompletní sociální zařízení. 
Kromě dvou tělocvičen a malého tanečního sálu může škola využívat také sportovní are-
ál. Venkovní sportoviště je však bohužel dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. 
Urbanistická studie na revitalizaci okolí Základní školy Svitavy, Felberova 2 je zpracovaná 
již několik let, ale zatím se stále čeká na vhodné dotační tituly, které budou v souladu  
s prioritními investičními záměry Města Svitavy. Záměr na celkovou rekonstrukci je též 
součástí Strategického plánu MAP pro ORP Svitavy. 
V přízemí učebnového pavilonu je umístěna školní družina, která je určena pro žáky 1. – 
5. ročníku. V letošním roce byla její kapacita rozšířena na šest věkově smíšených oddě-
lení, která může využívat až 180 dětí. Ty mají k dispozici tři herny v přízemí a tři učebny  
v prvním patře, které jsou vybavené stolními hrami, stavebnicemi a dalšími hračkami. 
Pod vedením vychovatelů mohou využívat také ostatní prostory školy.



V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat nízkoprahový klub Díra, spra-
vovaný neziskovou organizací Bonanza, kde jsou pro ně připraveny různé činnosti, hry a 
krátké výlety do okolí. 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu celkem 453 žáků, z toho 270 na prvním 
stupni ve dvanácti třídách a 183 na druhém stupni v devíti třídách. Školní družinu využí-
valo 180 žáků v šesti odděleních. 
V průběhu roku se nám podařilo získat finanční podporu z různých dotací, projektů i od 
firem či soukromníků, například od firmy Schaeffler, Penny Market prostřednictvím AŠSK 
nebo TJ Svitavy. 
Ukončeny byly Šablony III. Zároveň byla podána žádost o nové Šablony, tentokrát z ope-
račního programu Jan Amos Komenský. Díky tomuto projektu budou pokračovat per-
sonální pozice školního speciálního pedagoga, školního psychologa a nově též pozice 
školního sociálního pedagoga. Další prostředky budou využity na vzdělávání pedagogů 
a na inovativní vzdělávání žáků.
Významnou událostí byla návštěva z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která  
k nám opět zavítala po dvou letech dne 17. 1. 2022, tentokrát v čele s ministrem školství pa-
nem Petrem Gazdíkem. Ten spolu se svým doprovodem navštívil výuku na prvním i druhém 
stupni a zároveň si prohlédl prostory školy, zejména nové učebny a jejich vybavení. 
Hosté projevili zájem vidět žáky při jejich běžných činnostech během vyučování i jejich 
zázemí. Nahlédli pod pokličku výuky v programu Začít spolu a práce v centrech, poté se 
mohli v polytechnické učebně přesvědčit o tom, jak jsou naši žáci zruční. Ti jim také ukázali, 
jak dobře ovládají digitální technologie a že je práce s nimi baví. Nechyběly ani ukázky 
badatelské formy výuky, kterou často využíváme zejména v přírodovědných předmětech,  
a prohlídka nové laboratoře, kde žáci právě prováděli chemické pokusy. 
Návštěva byla ukončena vynikajícím obědem v naší jídelně, která se pyšní několika oceně-
ními v celorepublikových soutěžích. 
Největším oceněním pro nás byla slova, kterými pan ministr ohodnotil naši práci: „Takto má 
vypadat škola 21. století.“
Během tohoto školního roku již neprobíhala klasická distanční výuka, naše práce byla 
pouze omezena různými nařízeními a opatřeními, jako bylo například poskytnout vzdělá-
vání žákům v karanténě od listopadu 2021 do ledna 2022, dále pak pravidelné testování, 
nošení roušek či respirátorů, omezení pohybu osob v jídelně apod.
V letošním roce se nám konečně podařilo po třech letech uspořádat naši školní akademii 
Felberiádu. Naši žáci tak mohli svým rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům 



předvést svá vystoupení, která si nacvičili pod vedením učitelů a asistentů. 
Během dopoledního představení byli po úvodním slově paní ředitelky vyhlášeni Borci 
roku, čili všichni žáci, kteří postoupili v soutěžích alespoň do okresního kola, a pak už ná-
sledovala jednotlivá vystoupení tříd i jednotlivců. 
Program zahájila třída I. B, která si připravila scénický tanec na hudbu z filmu Avatar, 
který v sobě mísil něhu s krutostí i odvahou bojovat za svůj životní prostor. 
Následovalo vystoupení I. A, která nám zazpívala o cestě za zvířátky do Afriky. 
Třídy III. C, IV. A, IV. C a VI. A nás zase vrátily zpět domů a provedly nás prostřednictvím 
lidových písniček nejen po naší vlasti, ale nakoukly i k našim sousedům na Slovensko.
Netradiční představení si připravila třída V. C, která nám pomocí stínového divadla, úryv-
ků z populárních písniček a „hlášek“ z filmů vtipně připomenula několik zásadních období 
v životě člověka. Své vystoupení zakončila krátkým tancem na hudbu z Pomády, kterým 
kdysi v první třídě na Felberiádě začínala.
Stínové divadlo vystřídalo veselé taneční vystoupení barevných klaunů z II. B, následova-
né recitačně dramatickým provedením básně Polednice v úpravě Jiřího Suchého, kterou 
vtipně zpracovali žáci VII. A. 
Poté na pódium vyběhla parta kuchtíků z III. B, která si pro své taneční vystoupení vybra-
la písničku Buchet je spousta z oblíbené pohádky Kouzla králů.
Sára Drahošová z VI. B doslova zazářila při ukázce sportovního tance twirlingu, při kte-
rém publikum tajilo dech nad tím, s jakou lehkostí tuto náročnou disciplínu zvládala.
IV. B nás pobavila svým retrodisco tanečním vystoupením na písničku Holky z naší školky. 
Bylo vidět, že se děti při jeho vymýšlení dobře bavily a že si ho opravdu užily. 
O zklidnění atmosféry se postarala Ludmila Nahodilová z VIII. A. Když zahrála na housle 
píseň Yesterday, publikum ani nedýchalo a s úžasem naslouchalo jejímu umění.
Dívky a čtyři odvážní chlapci z třídy V. A předvedli dynamické vystoupení s pompony 
na píseň We Found Love. Do tance se pustili s opravdovou vervou a brzy se jim podařilo 
roztleskat celý sál. 
Následovalo pěvecké a taneční vystoupení třídy VII. B, která si vybrala píseň Džíny od 
Lucie Vondráčkové. Tu si žáci sami nazpívali a doprovodili vlastní originální choreografií.
V závěru večera se s námi rozloučili žáci devátých ročníků. Dívky z IX. B předvedly mix 
moderních tanců, které zakončilo úžasné vystoupení dvou párů, které zatančily „hříšný 
tanec“ ze stejnojmenného filmu. Nechyběla dokonce ani závěrečná „zvedačka“, která  
v publiku vyvolala obrovský aplaus. 
IX. A zase vytvořila vtipnou prezentaci nazvanou Řekni to písní, kde ztvárnila vtipné scén-
ky ze svého každodenního školního života.



Obě třídy zakončily svá vystoupení představením jednotlivých žáků a jejich plánů do bu-
doucna, prezentací společných fotek a rozloučením s jednotlivými učiteli.
Odpolední představení pro rodiče bylo o malinko kratší, chybělo v něm vyhlašování Bor-
ců roku a rozloučení s učiteli. Sál byl nabitý k prasknutí, obsazená byla snad všechna 
místa k sezení i stání a atmosféra byla úžasná. Máme radost, že vše vyšlo na jedničku  
a budeme se těšit zase za rok!

 

Školská rada

Usnesením Rady města Svitavy ze dne 3. října 2005 byla s účinností od 1. listopadu 
2005 na dobu neurčitou zřízena školská rada při ZŠ Svitavy, Felberova 2.
Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.
Rada je v současné době šestičlenná a v tomto složení byla zvolena na období tří let, 
od 12. 7. 2021. 
Její složení je následující:

Za zřizovatele Za rodiče Za pracovníky školy

Ivana Samuelová Kateřina Pikovská
– předseda Mgr. Kateřina Kembitzká

Mgr. Ludmila Valenová Karina Zaoralová Mgr. Alena Ancinová
– zapisovatelka



II. Přehled oborů 
základního vzdělávání, 
které škola vyučuje, 
a vzdělávací programy 
Žáci prvního až devátého ročníku se v uplynulém školním roce vzdělávali v oboru 79-01-
C/01 Základní škola podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání DUHO-
VÁ ŠKOLA ŠVP ZV/49328280/2021, jehož verze vstoupila v platnost od 1. 9. 2021. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 1. 9. 2021 Opatření mi-
nistra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání. V RVP ZV je tak vzdělávací oblast Informační a komunikační techno-
logie nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s novým obsahem. Zároveň je mezi klíčové 
kompetence doplněna kompetence digitální.
Náš školní vzdělávací program jsme na základě výše uvedeného upravili a redukovali jsme 
vzdělávací obsah v českém jazyce na prvním stupni a v dějepise a výtvarné výchově na 
druhém stupni. 
Škola zahájila vzdělávání podle revidovaného školního vzdělávacího programu vytvořené-
ho podle revidovaného RVP ZV od 1. 9. 2021 ve všech ročnících prvního i druhého stupně.



III. Rámcový popis 
personálního zabezpečení 
činnosti školy
Přehled pedagogických pracovníků 

Příjmení, jméno, titul Funkční zařazení Kvalifikace 
(dosažené vzdělání) Úvazek

Pazderová Jana, Mgr. ředitelka školy, 
výchovná poradkyně

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Tláskalová Věra, Mgr.

zástupkyně 
ředitelky školy 

(do 30. 6. 2022), 
výchovná poradkyně

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Petr Jiří, DiS.
zástupce 

ředitelky školy, 
koordinátor ICT

vyšší odborné 1,0

Gajdošová Marcela, Mgr. zástupkyně ředitelky 
školy (od 1. 7. 2022)

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Ancinová Alena, Mgr. učitelka, 
koordinátorka ŠVP

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Černá Eva, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Čuhelová Monika, Mgr. školní psycholog vysokoškolské 
magisterské

0,5 
(do 30. 6. 2022), 

0,2 
(od 1. 7. 2022)



Dědič Pavel, Mgr. učitel, 
koordinátor EVVO

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Dondová Ema asistentka 
pedagoga středoškolské

1,0 
(do 31. 7. 2022), 

0,75 
(od 1. 8. 2022)

Ducháčková Věra, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Ehrenbergerová Renáta asistentka pedagoga středoškolské 0,75

Hořovská Jana, DiS. asistentka pedagoga vyšší odborné 0,75

Karbašová Eva asistentka pedagoga středoškolské 0,75

Kembitzká Kateřina, Mgr.
učitelka, 

školní metodik 
prevence

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Kilianová Michaela asistentka pedagoga 
(od 1. 8. 2022) středoškolské 0,75

Klossová Dana, Mgr. učitelka 
– druhý pedagog

vysokoškolské 
magisterské 0,5

Klusoňová Markéta, DiS. asistentka pedagoga vyšší odborné 0,75

Kopecký Pavel, Mgr. učitel vysokoškolské 
magisterské 1,0

Korcová Radka, DiS. vychovatelka vyšší odborné 1,0

Kotková Kateřina, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Kotková Kateřina asistentka pedagoga základní 0,75

Kvasničková Lenka vedoucí vychovatelka středoškolské 1,0

Kudrnová Michaela, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0



Kynclová Kateřina asistentka pedagoga vyučená 1,0

Lanžhotská Vlasta, Mgr., Bc. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Lorenc Milan, DiS. vychovatel, 
asistent pedagoga vyšší odborné 0,6428 

0,4

Machová Dana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Machová Jana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Machová Lenka, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Maivaldová Jiřina, Bc. asistentka pedagoga vysokoškolské 
bakalářské 0,8889

Maková Soňa asistentka pedagoga 
(od 1. 8. 2022) středoškolské 1,0

Manca Andrea

asistentka pedagoga 
(do 29. 4. 2022), 

učitelka 
(od 30. 4. 2022)

středoškolské 0,75
1,0

Marková Miroslava vychovatelka středoškolské 1,0

Mauerová Hana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Mlatečková Tereza, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Mužíková Michaela
učitelka 

– druhý pedagog 
(od 16. 3. 2022)

vysokoškolské 
magisterské 0,5

Myšková Lenka asistentka pedagoga vyučená 0,75

Navrátil Jan, Bc. vychovatel, asistent 
pedagoga

vysokoškolské 
bakalářské

0,7142 
0,35



Navrátilová Anežka
učitelka 

– druhý pedagog 
(od 10. 11. 2021)

středoškolské 0,5

Ovadová Jana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Pavelková Kateřina, Mgr. učitelka vysokoškolské magi-
sterské 1,0

Plevák Gabriela asistentka pedagoga středoškolské 0,75

Preclíková Hana, Mgr. speciální pedagožka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Rabhi Dana, Mgr. učitelka 
(do 29. 4. 2022)

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Ryšánková Zuzana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Smolej Miroslav, Mgr. učitel vysokoškolské 
magisterské 1,0

Sejkorová Hana, DiS. vychovatelka, 
asistentka pedagoga vyšší odborné 0,5714 

0,5

Šafářová Dana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Šiková Hana, DiS. asistentka pedagoga vyšší odborné 0,75

Štrych Miloslav, PhDr. učitel 
(do 30. 6. 2022)

vysokoškolské 
magisterské 0,7727

Tomšů Karolína, Ing. učitelka vysokoškolské 
inženýrské 1,0

Trtílková Hana, PaedDr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Tulpová Jana asistentka pedagoga středoškolské 1,0

Uhlířová Magdaléna, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0



Vaisová Hana, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Valentínyová Petra asistentka pedagoga středoškolské 0,75

Veselá Renata, Mgr. učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Víšková Petra učitelka vysokoškolské 
magisterské 1,0

Vlčková Jana, Mgr. učitelka vysokoškolské 1,0

Vrba Tomáš, Mgr. učitel, koordinátor 
ICT

vysokoškolské 
magisterské 1,0

Zemánková Pavlína asistentka pedagoga středoškolské 0,75

Přehled nepedagogických pracovníků

Příjmení, jméno Funkční zařazení Kvalifikace 
(dosažené vzdělání) Úvazek

Bolcková Hana vedoucí ŠJ 
(do 30. 9. 2022) středoškolské 1,0

Břenková Anna pomocná kuchařka 
(do 31. 12. 2021) vyučena 1,0

Francová Zdeňka pomocná kuchařka základní 1,0
Hrušková Renáta uklízečka středoškolské 1,0
Jarošová Kateřina kuchařka  vyučena 1,0
Jelínková Jana uklízečka vyučena 1,0
Kadlecová Helena ekonomka středoškolské 1,0
Křivánková Zdenka uklízečka základní 1,0
Křížková Lenka pracovnice provozu  vyučena 1,0



Popelka Luboš vedoucí ŠJ 
(od 1. 8. 2022) středoškolské 1,0

Pokorná Miluše
admin. pracovnice, 

mzdová účetní, 
pokladní

středoškolské 1,0

Smola Ladislav kuchař vyučen 1,0
Smola Pavel školník středoškolské 0,75

Škrancová Olga, DiS.
pomocná kuchařka 
(od 1. 1. 2022 do 

28. 2. 2022)
vyšší odborné 1,0

Šudomová Marie kuchařka vyučena 1,0

Teplá Zdeňka uklízečka, 
vedoucí uklízečka základní 1,0

Tomanová Eva pomocná kuchařka 
(od 7. 3. 2022) středoškolské 1,0

Trtílková Lucie  kuchařka základní 1,0
Žáček Vlastimil správce IT středoškolské 0,25



Věková struktura pedagogických pracovníků
Věk Muži Ženy Celkem %

do 20 0 0 0 0
21–30 1 5 6 10
31–40 6 9 15 25
41–50 0 21 21 36
51–60 0 11 11 20

61 a více 1 4 5 9
8 51 59

% 14 86 100

Věková struktura nepedagogických pracovníků
Věk Muži Ženy Celkem %

do 20 0 0 0 0
21–30 0 1 1 6
31–40 0 1 1 6
41–50 1 4 5 31
51–60 1 5 6 38

61 a více 1 2 3 19
3 13 16

% 19 81 100



Počty pracovníků
Třídní Netřídní Vychovatelé Asistenti Nepedagogičtí Celkem

Ženy 19 11 4 17 13 64
%     30 17 6 27 20 100

Muži 2 4 2 0 3 11
% 18 37 18 0 27 100

Celkem 21 15 6 17 16 75



IV. Zápis k povinné školní 
docházce a přijetí žáků 
na střední školy
Výsledky zápisu do 1. tříd

Počet 1. tříd Přijatí Z toho po odkladu Odklady pro 2021/22

2 41 10 16

Výsledky přijímacího řízení
SŠ ukončené maturitní zkouškou a učební obory:

Maturitní obor Učební obor
Chlapci Dívky Chlapci Dívky

Z 9. ročníku 14 27 4 4
Z nižších ročníků

Z 5. ročníku 1 1
Celkem 15 28 4 4



Přehled škol
Škola Počet žáků
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 11

Vyšší odborná škola pedagogická 
a Střední pedagogická škola Litomyšl 3

Střední odborné učiliště Svitavy 5
Soukromá střední odborná škola 
TRADING CENTRE Litomyšl 2

Integrovaná střední škola Moravská Třebová 1
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 4
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 3
Střední umělecká škola grafická Jihlava 1
Střední škola podnikání Vysoké Mýto 2
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Polička 4

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička 3
Střední škola a Vyšší odborná škola aplikované 
kybernetiky Hradec Králové 1

Sportovní gymnázium Pardubice 1
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Bohemia − Hotelová a Střední pedagogická škola 
a Základní škola Chrudim 1

Gymnázium a Letecká střední odborná škola 
Moravská Třebová 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická 
a Vyšší odborná škola Pardubice 1



Střední škola chovu a jezdectví 
Kladruby nad Labem 1

Střední škola zemědělská 
a Vyšší odborná škola Chrudim 1

Střední škola André Citroena Boskovice 1
Speciální základní škola a Střední škola Svitavy 1

Přehled oborů
Obor Počet žáků

Všeobecné 9
Gymnázium se sportovní přípravou 1
Praktická škola 1
Ekonomika a podnikání 4
Textilní výtvarnictví 1
Předškolní a mimoškolní pedagogika 3
Cukrář 1
Zahradník 2
Obchodní akademie 2
Obchodník 1
Multimediální tvorba 1
Veřejnosprávní činnost 1
Zahradnictví 1
Informační technologie 2
Hotelnictví 3
Veterinářství 1
Mechanik seřizovač 4



Textilní výtvarnictví 2
Užitá fotografie a média 1
Pedagogické lyceum 1
Instalatér 1
Sociální činnost 1
Jezdec a chovatel koní 1
Zemědělec − farmář 1
Technické lyceum 1
Internetové podnikání 1
Kadeřník 1

Vycházející žáci
Celkem: 49

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Devátý ročník: 49



V. Výsledky vzdělávání žáků 
podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání
Počet tříd a žáků – I. stupeň

Ročník Celkem Chlapci Dívky Počet tříd
1. 41 19 22 2
2. 44 24 20 2
3. 53 22 31 3
4. 66 35 31 3
5. 67 32 35 3

Celkem 271 132 139 13

Počet tříd a žáků – II. stupeň 
Ročník Celkem Chlapci Dívky Počet tříd

6. 45 22 23 2
7. 51 21 30 2
8. 40 17 23 2
9. 49 18 31 2

Celkem 185 78 107 8

Průměrný počet žáků na třídu: 22,2



Žáci cizinci (k 30. 9. 2021)
Ročník Počet ve třídě Národnost

1. 1 ukrajinská
3. 1 kosovská
4. 1 ukrajinská

Dojíždějící žáci (k 30. 9. 2021)
Obec I. stupeň II. stupeň Celkem 
Hradec nad Svitavou 16 11 27
Jedlová 0 1 1
Koclířov 3 1 4
Opatov 2 2 4
Opatovec 1 0 1
Banín 2 1 3
Polička 1 0 1
Mikuleč 1 0 1
Rohozná 3 3 6
Kamenná Horka 5 0 5
Javorník 1 4 5
Radiměř 1 0 1
Pohledy 2 0 2
Česká Třebová 1 0 1
Lavičné 1 0 1



HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
I. stupeň – 1. pololetí

Ročník Počet Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen
1. 41 41 0 0 0
2. 44 42 1 1 0
3. 53 40 13 0 0
4. 63 50 13 0 0
5. 67 43 24 0 0

Celkem 268 216 51 1 0

I. stupeň – 2. pololetí
Ročník Počet Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen

1. 41 41 0 0 0
2. 44 42 1 1 0
3. 53 38 15 0 0
4. 65 51 14 0 0
5. 67 41 26 0 0

Celkem 270 213 56 1 0



II. stupeň – 1. pololetí 
Ročník Počet Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen

6. 45 21 23 0 1
7. 51 27 22 2 0
8. 40 21 18 1 0
9. 48 22 24 2 0

Celkem: 184 91 87 5 1

II. stupeň – 2. pololetí 
Ročník Počet Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen

6. 45 21 23 0 1
7. 51 30 21 0 0
8. 40 19 20 1 0
9. 49 16 33 0 0

Celkem: 185 86 97 1 1

Opravné zkoušky
Třída Předmět Uspěl Neuspěl Opakuje

8. B 
Německý jazyk 1 0

0
Matematika 1 0



CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
I. stupeň – 1. pololetí

Ročník Počet Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé
1. 55 55 0 0
2. 68 68 0 0
3. 66 66 0 0
4. 46 46 0 0
5. 57 57 0 0

Celkem 292 292 0 0

I. stupeň – 2. pololetí
Ročník Počet Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé

1. 56 56 0 0
2. 68 68 0 0
3. 67 67 0 0
4. 47 47 0 0
5. 57 57 0 0

Celkem 295 295 0 0



II. stupeň – 1. pololetí 
Ročník Počet Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé

6. 45 45 0 0
7. 51 51 0 0
8. 40 40 0 0
9. 48 48 0 0

Celkem 184 184 0 0

II. stupeň – 2. pololetí 
Ročník Počet Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé

6. 45 45 0 0
7. 51 51 0 0
8. 40 39 1 0
9. 49 49 0 0

Celkem 185 184 1 0

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
I. stupeň – 1. pololetí

Ročník NTU DTU DŘŠ Pochvala TU
1. 0 0 0 0
2. 0 0 0 0
3. 0 0 0 8
4. 2 1 0 8
5. 6 2 0 5

Celkem 8 3 0 21



I. stupeň – 2. pololetí
Ročník NTU DTU DŘŠ Pochvala TU

1. 0 0 0 0
2. 2 0 0 7
3. 2 1 2 1
4. 0 0 0 34
5. 10 0 0 16

Celkem 14 1 2 58

II. stupeň – 1. pololetí
Ročník NTU DTU DŘŠ Pochvala TU

6. 1 0 0 21
7. 0 0 0 5
8. 1 0 0 20
9. 2 0 0 2

Celkem 4 0 0 48

II. stupeň – 2. pololetí
Ročník NTU DTU DŘŠ Pochvala TU

6. 2 1 0 0
7. 4 1 1 17
8. 1 0 3 48
9. 7 3 2 6

Celkem 14 5 6 71



ZAMEŠKANÉ HODINY
I. stupeň – 1. pololetí

Ročník Omluvené Neomluvené Celkem
1. 1992 0 1992
2. 1896 0 1896
3. 3501 0 3501
4. 3026 0 3026
5. 3240 0 3240

Celkem 12855 0 12855

I. stupeň – 2. pololetí
Ročník Omluvené Neomluvené Celkem

1. 1566 0 1566
2. 1932 0 1932
3. 2784 0 2784
4. 4373 0 4373
5. 3035 0 3035

Celkem 13690 0 13690



II. stupeň – 1. pololetí 
Ročník Omluvené Neomluvené Celkem

6. 3067 0 3067
7. 3215 0 3215
8. 2855 0 2855
9. 2890 0 2890

Celkem 12027 0 12027

II. stupeň – 2. pololetí 
Ročník Omluvené Neomluvené Celkem

6. 2411 0 2411
7. 3396 0 3396
8. 2791 0 2791
9. 3950 0 3950

Celkem 12548 0 12548

Průměrná absence na žáka

Hodiny
1. pololetí 2. pololetí
omluvené neomluvené omluvené neomluvené
54,69 0 57,04 0



VI. Vyhodnocení naplňování cílů 
školního vzdělávacího programu
Hlavní cíle našeho ŠVP vychází z cílů vzdělávání zakotvených v RVP. Základní vzdělá-
vání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout 
spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu  
a na praktické jednání. 
Základními stavebními kameny našeho ŠVP jsou:
• vzdělávání v souvislostech,
• práce s různými zdroji informací,
• individualizace vzdělávání a individualizované hodnocení,
• partnerské vztahy,
• plánování delších časových období,
• dobrá návaznost základního vzdělávání na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině,
• vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných.

Proto jsme v letošním školním roce pracovali především na naplňování těchto cílů:                                              
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,
• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,
• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,
• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání život-

ních situací,
• rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,
• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodno-

tám, učit je žít společně s jinými lidmi,



• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlast-
ní životní a profesní orientaci.

VII. Školní poradenské pracoviště
V této kapitole jsou mimo jiné i údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 
chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) působilo na Základní škole Svitavy Felbero-
va 2 již pátým rokem. Mgr. Věra Tláskalová pokračovala i v tomto roce jako vedoucí ŠPP  
a zároveň vykonávala funkci výchovné poradkyně. Na stejných pozicích zůstaly i ředitelka 
školy Mgr. Jana Pazderová (zároveň jako druhá výchovná poradkyně), školní psycholožka 
Mgr. Monika Čuhelová, školní speciální pedagožka Mgr. Hana Preclíková a školní metodič-
ka prevence Mgr. Kateřina Kembitzká. 
Stejně jako v minulých letech mohli zákonní zástupci, žáci nebo pracovníci školy využívat 
služeb ŠPP formou individuálních pohovorů během konzultačních hodin nebo kdykoli po 
domluvě s jednotlivými členy. Žáci a zákonní zástupci měli také k dispozici schránku důvěry, 
která je umístěna naproti kanceláři ŠPP. Nově byla zřízena on-line schránka důvěry.  
V rámci školního poradenského pracoviště jsme opět řešili péči o žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, péči o nadané žáky, rizikové chování, ale také přípravu žáků na bu-
doucí povolání. Nadále jsme poskytovali žákům, učitelům i rodičům psychologické služby.

Výroční zpráva školního speciálního pedagoga 
Ve školním roce 2021/2022 působila na škole školní speciální pedagožka (dále jen ŠSP) Mgr. 
Hana Preclíková, která se věnovala především žákům se specifickými vzdělávacími potře-
bami. Polovinu její pracovní náplně tvořily reedukace ve formě předmětu speciálně peda-
gogické péče, který se vyučuje na doporučení ŠPZ. Počet žáků s přiděleným předmětem 



se během školního roku měnil. Pohyboval se kolem počtu třiceti, což je oproti minulému 
školnímu roku výrazný vzestup. 
Dále ŠSP pokračovala v metodické podpoře pedagogických pracovníků. Pomáhala vytvá-
řet individuální vzdělávací plány, jejichž počet se postupně snižoval. Počet sepsaných IVP 
během školního roku činil 21. 
S třídními učiteli sepisovala podklady pro vyšetření žáků v ŠPZ a konzultovala jejich vyšet-
ření s pracovníky ŠPZ a jiných odborných pracovišť. Spolupracovala především s pedago-
gicko-psychologickými poradnami (Ústí nad Orlicí, Vyškov), se speciálně pedagogickými 
centry (Bystré, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Skuteč) a se Střediskem výchovné péče 
Alfa ve Svitavách. Spolupráce probíhala i s dalšími odborníky z okolí – logopedy, psycholo-
gy a dětskými psychiatry. 
V říjnu opět proběhla ve škole logopedická depistáž ve spolupráci s SPC Bystré. Díky této již 
pravidelné službě byla odhalena řada dětí s logopedickou vadou, kterým se následně do-
stalo příslušné speciální péče. Několik dětí docházelo během školního roku na doporučení 
logopedky i ke školnímu speciálnímu pedagogovi.  
Počet asistentů pedagoga v tomto školním roce zůstal téměř nezměněn, stejně jako počet 
druhých pedagogů ve třídě. Podpora asistentů spočívala především v pravidelných měsíč-
ních supervizích a individuálních konzultacích, kterým často předcházel náslech v hodinách.  
Mezi hlavní činnosti školního speciálního pedagoga patří i preventivní aktivity směřující k 
včasné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření. Počet provedených diagnostik byl 
podobný jako v minulých letech. Díky covidové situaci byl největší požadavek ve druhých 
ročnících. Nově vzrostl zájem ze strany rodičů budoucích žáků prvních tříd. 
I v letošním školním roce jsme se snažili spolupracovat s okolními mateřskými školami a na-
bízet svoje služby právě budoucím žákům prvních tříd. Díky diagnostice školní zralosti jsme 
navrhli několik odkladů pro nástup do první třídy, které byly nakonec potvrzeny ŠPZ.
Mezi další aktivity ŠSP v tomto školním roce patřila evidence žáků se specifickými vzděláva-
cími potřebami a další administrativní úkony s tím spojené, dále péče o speciální pomůcky 
a odbornou literaturu, poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy pro zákonné zástupce  
a spolupráce s jinými speciálními pedagogy z okolí. 
V oblasti osobního rozvoje probíhaly i nadále měsíční supervize školních speciálních pe-
dagogů z okolí, realizované v SVP Alfa. V tomto školním roce započala ŠSP čtyřletý psy-
choterapeutický výcvik, díky kterému se může v příštím roce věnovat více terapeutickým 
službám. V září 2021 proběhlo školení zaměřené na PAS a v říjnu 2021 se ŠSP zúčastnila 



logopedické konference. Další školení nebylo v tomto roce z časových důvodů realizováno.
Přestože celkový počet žáků s podpůrnými opatřeními (PO) zůstal podobný jako v minulém 
školním roce, kolem počtu 100, porovnáme-li tabulky z jednotlivých školních roků, zjistíme, 
že počet žáků s PO stále vzrůstá. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je na 
každé škole nutná a pozice školního speciálního pedagoga si zaslouží být ukotvena v každé 
škole. 

Počet asistentů ve třídách v závěru školního roku: 

1. ročník 1
2. ročník 2
3. ročník 4+2
4. ročník 3
5. ročník 4
6. ročník 2
7. ročník 0
8. ročník 1
9. ročník 1

Celkem: 18 asistentů + 2 další pedagogové ve 3. ročníku
 

Počet žáků s PO ve školním roce 2021/2022 (stav k červnu 2022): 
PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 IVP Celkem žáků s PO

1. ročník 4 1 0 1 0 0 6
2. ročník 7 2 3 0 0 1 12
3. ročník 5 9 6 1 0 5 21
4. ročník 4 7 4 0 0 3 15
5. ročník 0 9 6 1 0 5 16



6. ročník 1 7 2 0 0 5 10
7. ročník 6 6 1 0 0 0 13
8. ročník 1 3 2 0 0 0 6
9. ročník 1 1 0 1 0 1 3
Celkový 
počet: 29 45 24 4 0 20 102

Počet provedených diagnostik školního speciálního pedagoga v jednotlivých ročnících: 

Budoucí žáci (děti z MŠ) 3
1. ročník 4
2. ročník 6
3. ročník 2
4. ročník 3
5. ročník 0

Celkový počet provedených diagnostik: 18

Poznámka k tabulkám:  
Uvedené počty jsou orientační, v průběhu školního roku se některé počty mění v závislosti 
např. na kontrolních výstupech z poraden, přestupech žáků z jiných škol, vypršení platnosti 
doporučení ze ŠPZ aj.

Výuka cizinců na naší škole
Cizinci se běžně vzdělávají s ostatními žáky v kmenové třídě, kam spadají dle věku a pří-
slušného ročníku. V některých případech jsou po dohodě se zákonnými zástupci zařazeni 
o jeden ročník níže. 
Každému žákovi nastavujeme individuální podpůrné opatření, které vychází z jeho aktu-



ální znalosti českého jazyka. Řídíme se platnou legislativou určenou přímo pro vzdělávání 
cizinců. Při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) spolupracujeme se školními po-
radenskými zařízeními.
V letošním školním roce byl dle IVP vzděláván jeden žák třetího ročníku. Stejně jako  
v minulém roce mu byly navíc přiděleny 3 hodiny českého jazyka týdně. Tyto hodiny byly 
vyučovány z disponibilních hodin, nebo jimi byly nahrazeny jiné předměty. Výuka tří hodin 
českého jazyka probíhala individuálně s vyučujícím mimo kmenovou třídu. Obsah výuky byl 
zaměřen na rozvoj slovní zásoby a dle potřeby na opakování gramatiky. 
Na jaře přišli kvůli politické situaci na Ukrajině do školy 4 ukrajinští žáci. Jejich vzdělávání 
bylo zaměřené především na výuku českého jazyka s cílem osvojit si základy nového jazyka 
a poskytnout žákům klidné a bezpečné prostředí. 
Vzdělávání probíhalo buď individuálně s vyučujícím, nebo v kmenové třídě, do které byli při-
děleni. V rámci výuky se žáci detailně seznámili s českou abecedou a latinkou obecně. Osvo-
jili si základy čtení v českém jazyce a naučili se psát latinkou. Výuka byla doplněna o osvo-
jování jednoduchých frází, rozšiřování slovní zásoby a podpory pochopení kontextu mluvy. 
Postupně byly do výuky zařazovány gramatické poučky a jednoduché tematické okruhy 
(počasí, naše tělo, učební pomůcky atd.), které pomáhaly upevňovat již naučenou látku. 
Na konci května jeden ukrajinský žák školu opustil a vrátil se do rodné země.

Výroční zpráva školní psycholožky
Ve školním roce 2021/2022 školní psycholožka Mgr. Monika Čuhelová pravidelně praco-
vala s dětmi i jejich rodiči, s učitelským sborem i s třídami. Většina konzultací probíhala 
osobně, některé on-line. V podzimních měsících se věnovala kariérnímu poradenství pro 
žákyně a žáky devátých tříd, včetně testů a rozhovorů, v červnu pracovala v rámci kariér-
ního poradenství s žákyněmi a žáky osmých tříd. 
Na prvním stupni pracuje školní psycholožka častěji s tématy sociálních sítí, dále pak 
se strachy, úzkostmi, hranicemi a emocemi. Na druhém stupni jsou to témata spojená 
s dospíváním, identitou, strachem, úzkostmi, selháváním. Ve třídách se věnuje vztahům, 
ošetření prvních známek šikany a kyberšikany, rozvoji sociálních kompetencí, emoční in-
teligence a komunikace. S rodiči probírají oblast sociálních sítí, vhodné výchovné metody  
a nastavení pravidel tak, aby dítě co nejlépe prospívalo. Celkem pracovala se 110 dětmi,  
s 25 pravidelně, s ostatními dle potřeby.



Výroční zpráva školního metodika prevence 
Ve školním roce 2021/2022 působila na pozici školního metodika prevence Mgr. Kateřina 
Kembitzká. Na začátku školního roku vypracovala Preventivní program školy, který byl 
naplňován ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky během celého školního 
roku. Část preventivních aktivit byla součástí přímé výuky, část byla naplněna v rámci 
různých besed a preventivních programů, které realizovaly externí organizace. 
V letošním roce škola upevnila spolupráci s organizací Semiramis, která realizuje pro-
gram všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý 
životní styl. Zároveň se nám také podařilo prohloubit spolupráci s policejní preventistkou 
pro územní odbor Svitavy, por. Mgr. Nikol Zavřelovou. Dalšími společnostmi, které se 
podílely na naplňování cílů, byla Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí, 
ACET ČR z Chrudimi a MP Education z Prahy.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili projektu Kraj pro bezpečný internet, který pod-
poruje prevenci kybernetické kriminality. Škola se zapojila do projektu Desatero pro pri-
mární prevenci od společnosti Presafe, z. s. z Brna. Tento projekt je finančně podporován 
v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních. Také jsme se přidali do projektu Domluvíme se, který re-
alizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ten potrvá až do roku 2023 a do projektových 
dnů se zapojí dvě třídy 2. stupně a pedagogové.
Žáci šestého a devátého ročníku se zapojili do dotazníkového šetření týmu projektu 
E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci Ideál krásy v dětském on-line světě a Digi-
tální média ve výuce. Rodiče našich žáků jsme požádali o vyjádření jejich názoru v dal-
ším projektu tohoto týmu pod názvem Sharenting u českých rodičů, který je zaměřený 
na sdílení osobních materiálů dětí v on-line prostředí jejich vlastními rodiči.
Rodičům jsme též zprostředkovali účast na webinářích Rodiče a technologie a Rodiče  
a dětský on-line svět na téma prevence rizik spojených s používáním digitálních techno-
logií, které pořádal Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s lektory z organizace 
Replug me.



Specifická primární prevence realizovaná 
v samostatných preventivních aktivitách a programech 
ve školním roce 2021/2022:  
• adaptační pobyt v Bonanze ve Vendolí (pro žáky 1. ročníku),
• adaptační pobyt ve Svratouchu (pro žáky 1. ročníku),
• adaptační pobyt v Budislavi (pro žáky 6. ročníku),
• beseda Vlastní bezpečí od PČR o bezpečném chování (pro žáky 1. a 2. ročníku),
• preventivní program Stonožka od Pedagogicko-psychologické poradny  

v Ústí nad Orlicí, zaměřený na posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení 
vzniku šikany a agrese v kolektivu (pro žáky 2., 3. a 4. ročníku),

• preventivní program Plavba po on-line moři od společnosti ACET ČR v Chrudimi,  
zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu (pro žáky 3. a 4. ročníku),

• preventivní program Skrytá nebezpečí internetu 1 + 2 od společnosti ACET ČR  
v Chrudimi, zaměřený na prevenci kyberšikany a netolismu (pro žáky 5., 6. a 7. ročníku),

• besedy Dospívám, aneb Život plný změn a Na startu mužnosti od společnosti  
MP Education z Prahy, o fyzických a psychických změnách v období dospívání,  
správných hygienických návycích a vhodné životosprávě (pro žáky 6. a 7. ročníku),

• preventivní programy Vyplouváme, Táhneme za jeden provaz a Když se někdo topí  
od společnosti Semiramis z Hradce Králové, na upevnění vztahů v třídním kolektivu 
(pro žáky 6. a 7. ročníku),

• preventivní program Přátelství a láska od společnosti ACET ČR v Chrudimi,  
o hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů (pro žáky 8. ročníku),

• preventivní program Konflikty, pocity a já od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,  
na téma efektivní komunikace a řešení konfliktů (pro žáky 8. ročníku),

• beseda Tvoje cesta načisto od PČR, o zneužívání návykových látek  
(pro žáky 7., 8. a 9. ročníku),

• preventivní program Sex, AIDS a vztahy od společnosti ACET ČR v Chrudimi, o zodpo-
vědném přístupu k sexu a hodnotě trvalých partnerských vztahů (pro žáky 9. ročníku),

• on-line stream filmu 13 minut s následnou debatou s režisérem Vítem Klusákem  
(pro žáky 9. ročníku),

• projekce filmu V síti o problémech kybernetického a sexuálního zneužívání dětí  
(pro žáky 9. ročníku).



Výskyt rizikového chování ve školním roce 2021/2022 
Třídní kolektivy se během školního roku setkávaly se školním psychologem, popřípadě 
speciálním pedagogem nebo školním metodikem prevence, a společně s třídním učite-
lem pracovaly na posílení tolerance, respektu a vzájemných vztahů mezi žáky a také na 
předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu. Byla zdůrazňována smysluplnost vztahů 
ve třídě a ohleduplné chování. Žáci se učili umění naslouchat a přijmout odlišný názor 
druhého.
V průběhu školního roku byly několikrát řešeny špatné vztahy mezi žáky. V takových pří-
padech byly konflikty ihned řešeny rozborem, vysvětlením situace a domluvou ze strany 
třídního učitele. Někdy třídní učitelé požádali o pomoc při řešení situace pracovníka 
ŠPP. K zmapování vzájemných vztahů bylo v jedné třídě realizováno sociometrické še-
tření. V několika případech bylo nutné přistoupit ke kázeňským opatřením. V několika 
případech přešlo řešení sporů do kyberprostoru, avšak celá záležitost byla podchycena 
v samém začátku. Žákům i jejich rodičům byla vysvětlena závažnost celé situace, žákům 
byly navrženy vhodnější formy řešení kamarádských neshod.
V tomto školním roce jsme také třikrát řešili případy závažného porušení školního řádu 
kvůli užívání návykových látek v prostorách školy. Z důvodu prevence jsme přistoupili ke 
zvýšenému dozoru o přestávkách, zejména na toaletách. Jelikož žáci začali více expe-
rimentovat s nikotinovými sáčky, předali jsme rodičům informaci o této nové návykové 
látce, především o jejích negativních účincích na lidský organismus.
Letos jsme řešili také jeden případ ničení školního majetku. Viník se podílel na odstraně-
ní škody na vlastní náklady.
Základní škola Svitavy, Felberova 2 pracovala již pátým školním rokem v on-line systému 
evidence preventivních aktivit, který slouží k evaluaci realizovaných preventivních akti-
vit. V průběhu školního roku pomáhá monitorovat oblast rizikového chování a zazname-
návat uskutečněné preventivní aktivity.



VIII. Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
a odborný rozvoj 
nepedagogických pracovníků

DATUM NÁZEV SEMINÁŘE POŘADATEL JMÉNO

30. 8. 2021
Základní desatero 

doporučení a strategií pro 
práci s dětmi, žáky s PAS

RIC, Pardubice

Renáta 
Ehrenbergerová, 
Jana Hořovská, 

Kateřina Kotková, 
Markéta 

Klusoňová, 
Kateřina Kynclová, 

Andrea Manca, 
Lenka Myšková, 
Veronika Pallová, 
Gabriela Plevák, 
Hana Preclíková, 

Hana Šiková, 
Petra Valentínyová, 
Pavlína Zemánková, 

Jan Navrátil 



31. 8. 2021

Základní principy 
a specifika vzdělávání dětí 

a žáků s Aspergerovým 
syndromem nebo 

s vysocefunkčním autismem

RIC, Pardubice

Tomáš Vrba, 
Kateřina 

Kembitzká, 
Monika Čuhelová, 

Karolína Tomšů, 
Miroslav Smolej, 

Věra Ducháčková, 
Eva Karbašová, 
Milan Lorenc, 

Pavel Kopecký, 
Tereza Mlatečková, 
Kateřina Pavelková, 

Dana Rabhi, 
Jana Tulpová, 

Magdaléna Uhlí-
řová

2. 9. 2021 Velká revize RVP 
a nutné změny ŠVP Eduardo, Praha Jana Pazderová

9. 9. 2021
Výkaz P1c-01+normativy 
nepedagogů a jejich vliv 

na rozpočet školy
Eduardo, Praha Jana Pazderová

14. 9. 2021
Práce s osobním portfoliem 

žáka v kariérovém 
poradenství na ZŠ

CCV Pardubice Věra Tláskalová

20. 9. 2021 Právní odpovědnost 
rizikového chování

Krajský úřad 
Pardubického 

kraje
Kateřina Kembitzká



21. 9. 2021

Základy první pomoci pro 
zaměstnance škol 

a školských zařízení, dle 
zákona č. 262/2006 Sb.

PMeduca, 
Olomouc

Věra Ducháčková, 
Karolína Tomšů, 
Lenka Myšková, 
Gabriela Plevák, 

Tomáš Vrba, 
Jana Vlčková, 
Petra Víšková, 
Magdaléna 

Uhlířová, 
Dana Šafářová, 
Jana Ovadová, 

Tereza Mlatečková, 
Hana Mauerová, 
Lenka Machová, 
Dana Machová, 
Alena Ancinová, 
Jana Hořovská, 
Ema Dondová, 
Jana Tulpová, 
Hana Šiková, 

Kateřina Kynclová, 
Renáta 

Ehrenbergerová, 
Kateřina Kotková, 
Veronika Pallová, 
Andrea Manca, 

Pavlína Zemánková, 
Jiřina Maivaldová, 

Petra Valentínyová, 
Markéta Klusoňová

22. 9. 2021 Kariérové poradenství 
pro žáky se SVP

NPI České republi-
ky, Praha Věra Tláskalová



24. 9. 2021 Geoinformační technologie 
ve výuce zeměpisu

Masarykova uni-
verzita Brno Pavel Dědič

29. 9. 2021 On-line setkání výchovných 
poradců PPP Ústí nad Orlicí Hana Preclíková

15. 10. 2021 Aby tělocvik bavil 
i „nesporťáky“

DESCARTES, Svra-
touch

Petra Víšková, 
Jana Ovadová

20. 10. 2021 Příprava občanů k obraně 
státu pro učitele

Ministerstvo obra-
ny, Praha Pavel Kopecký

21. 10. 2021
Odborná způsobilost 

v elektrotechnice vyhlášky 
50/78 Sb.

EMIPO, Svitavy Jiří Petr, 
Tomáš Vrba

3. 11. 2021

V. ročník odborné 
konference Bezpečné klima 

ve školách Pardubického 
kraje

PPP Ústí nad Orlicí
Kateřina 

Kembitzká, 
Věra Tláskalová

9. 11. 2021 Den ve třídě Začít spolu v ZŠ Step by Step ČR, 
o. p. s., Praha

Věra Ducháčková, 
Kateřina Kotková, 

Michaela Kudrnová, 
Dana Rabhi

23. 11. 2021 On-line setkání metodiků 
prevence PPP Ústí nad Orlicí Kateřina Kembitzká

24. 11. 2021 Jak na nový RVP ZV ve škole, 
webinář pro ředitele NPI Praha Jana Pazderová

29. 11. 2021 Zdravotní úkony ve škole 
od 1. 1. 2022 Eduardo, Praha Věra Tláskalová

29. 11. 2021 Práva a povinnosti 
vychovatelů ŠD CCV Pardubice Lenka Kvasničková

16. 1. 2022 Emoční inteligence: 
Jak lépe zvládat své emoce?

Konec prokrasti-
nace Jana Tulpová



7. 2. 2022 Praktická cvičení pro děti 
s vývojovou dysfázií

Životní vzdělávání, 
z. s., Jablonné nad 

Orlicí
Markéta Klusoňová

12. 2. 2022

Specifika smyslového 
vnímání (nejen) u osob 
s PAS jako spouštěče 
chování náročného 

na péči

Mgr. Jaromíra 
Staňková, DiS., 

Lanškroun
Jana Tulpová

16. 2. 2022 Dětská jóga pro čtyři 
vzdělávací období

V Lavici, s. r. o., 
Praha Hana Sejkorová

10. 3. 2022 Den ve třídě Začít spolu 
v ZŠ

Step by Step ČR, 
o. p. s., Praha

Miroslav Smolej, 
Věra Ducháčková, 

Michaela Kudrnová

14. 3. 2022

Jak nevyhořet při práci 
se „zlobivým“ žákem: 
prevence syndromu 

vyhoření

Eduali, c. z. Jana Tulpová

16. 3. 2022 Jak tvořit pravidla 
pro „zlobivé“ žáky? Eduali, c. z. Jana Tulpová

6. 4. 2022 Péče o duševní zdraví dětí 
v ústavní péči

Česká odborná 
společnost pro 

inkluzivní vzdělá-
vání, z. s., Praha

Hana Preclíková

7. 4. 2022 Zadávání VZMR a interní 
směrnice zadavatele

OTIDEA vzdělá-
vání, s. r. o. Jana Pazderová

22. 4. 2022 Hudební výchova 
s Danielou Taylor

Vydavatelství 
Taktik Internatio-

nal, s. r. o.
Jana Vlčková



26. – 27. 4. 2022

Výchovné a vzdělávací 
strategie, práce 

v jednotlivých centrech 
aktivit

Step by Step ČR, 
o. p. s., Praha

Věra Ducháčková, 
Miroslav Smolej

28. 4. 2022 Vykročte do 1. ročníku
Vydavatelství 

Taktik Internatio-
nal, s. r. o.

Jana Vlčková

3. 5. 2022

Třídnické hodiny 
na 2. stupni ZŠ – aneb 
předávání zkušeností 

z praxe

Životní vzdělává-
ní, z. s., Jablonné 

nad Orlicí
Tereza Mlatečková

8. 5. 2022 Jak řešit konflikty se 
„zlobivým“ žákem? Eduali, c. z. Jana Tulpová

17. 5. 2022 Badatelská výuka 
soudobých dějin

Nakladatelství 
Fraus, s. r. o., 

Plzeň
Věra Tláskalová

7. 6. 2022
Děti v náhradní rodinné 

péči ve školce a ve škole – 
v čem jsou jiné a co s tím?

Životní vzdělává-
ní, z. s., Jablonné 

nad Orlicí
Jana Tulpová

27. 6. 2022 Podpůrná skupina 
pro asistenty pedagoga

Mgr. Jaromíra 
Staňková, DiS. Jana Tulpová

8. – 11. 8. 2022 Letní škola s iPady iŠkolství
Pavel Kopecký, 
Karolína Tomšů, 

Tomáš Vrba

15. – 19. 8. 2022 Letní škola Začít spolu – 
začátečníci

Step by Step ČR, 
o. p. s., Praha

Michaela Kudrnová, 
Kateřina Pavelková

15. – 19. 8. 2022 Letní škola Začít spolu – 
pokročilí

Step by Step ČR, 
o. p. s.

Věra Ducháčková, 
Kateřina Kotková, 
Jiřina Maivaldová



NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

DATUM NÁZEV SEMINÁŘE POŘADATEL JMÉNO

1. 3. 2022 Nové trendy v moderním 
vaření Jidelny.cz Hana Bolcková

18. 1. 2022
Daň z příjmů ze závislé 

činnosti – roční zúčtování 
2021

Ing. Ivo Hejduk Miluše Pokorná

17. 5. 2022 Vyzrajte na PHmax 
a výkaz P1d-01

Nakladatelství 
Forum Miluše Pokorná

19. 4. 2022
Účtování DPH v obcích 

a příspěvkových 
organizacích

Seminaria, s. r. o. Helena Kadlecová

IX. Informace o jednotlivých 
vyučovacích předmětech
ČESKÝ JAZYK
I. stupeň
Časový a tematický plán výuky českého jazyka byl projednán a aktualizován již v pří-
pravném týdnu na schůzce předmětové komise pro český jazyk, ve stejném období byly 
provedeny kontroly ŠVP. 
Členové předmětové komise českého jazyka se během roku sešli celkem pětkrát, často 
probíhaly vzájemné konzultace a neformální porady. Po celý rok spolu úzce spolupraco-



vali především vyučující paralelních tříd. 
ŠVP byl splněn, všechny tematické celky byly probrány.

KULTURNÍ PROGRAMY 

I. stupeň: 

Společné kulturní akce

Bílý tesák
- V. A, V. B (25. 10.)

Vánoce za časů našich babiček
- III. C, IV. C, V. C (13. 12.)

Jů a Hele
- IV. B (13. 12.)

Malý princ
- I. A, II. A, II. B (11. 4.)

Myši patří do nebe 
- III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C (29. 4.)

Vystoupení dramatické školičky
- I. A, III. C (26. 4.)

Knihovna
- Jak se rodí knížka - III. C (15. 9.)
- Čteme a tvoříme komiks - III. C 
- Kouzelná aktovka - IV. A (7. 10.), III. A (11. 4.)
- Ostrov v Ptačí ulici – násilí za 2. světové války a na internetu - V. C (21. 10.), V. A (7. 3.)
- Pipi a Vánoce - III. C, IV. A (16. 12.)
- Karel IV. - IV. A (16. 6.)
- Autogramiáda se spisovatelkou Z. Pospíšilovou - V. C (21. 10.)



Literární čajovna
- Představ svoji knihu - IV. B

SOUTĚŽE

V letošním školním roce se ve všech ročnících prvního stupně uskutečnila třídnická kola 
soutěže v recitaci Dětská scéna. Školního kola se dne 8. 2. 2022 zúčastnilo 35 recitátorů, 
kteří přednesli připravené básně a také hezky zvládnuté prozaické texty. Porota vyzdvi-
hla vysokou úroveň především žáků 2. kategorie. Do oblastního kola postoupili:

0. kategorie: 
Jana Benešová, Lucie Dřínovská, Justýna Čejková

1. kategorie: 
Samanta Kremeňová, Alice Krátká, Laura Hartlová

2. kategorie: 
Nela Skřebská, Patrik Vojta, Jakub Fránek

Oblastní kolo:
1. místo - Nela Skřebská
3. místo - Patrik Vojta
Čestné uznání - Lucie Dřínovská

Okresní kolo:
1. místo - Nela Skřebská
Čestné uznání - Patrik Vojta

Krajské kolo:
Čestné uznání - Nela Skřebská



TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

Testování žáků 3. ročníku 
III. A (Mgr. Michaela Kudrnová)

Výsledky 
v procentech:

Počet žáků 
z 20 - Test

Čtenářská 
gramotnost

Výsledky ve 
známkách: Diktát

100 – 90 % 11 15 1 9
89 – 75 % 8 4 2 7
74 – 50 % 1 3 3 4
49 – 25 % 0 0 4 0
24 – 0 % 0 0 5 0
Celkový 
průměr: 90 % 91,9 % 1,75

III. B (Mgr. Věra Ducháčková)
Pozn. Žák Filip Musil s IVP a žákyně Jana Charouzová osvobozeni od psaní diktátu 
(viz doporučení PPP).

Výsledky 
v procentech:

Počet žáků 
z 20 - Test

Čtenářská 
gramotnost

Výsledky ve 
známkách: Diktát

100 – 90 % 9 13 1 8
89 – 75 % 6 3 2 5
74 – 50 % 5 4 3 3
49 – 25 % 0 0 4 1
24 – 0 % 0 0 5 1
Celkový průměr: 83,7 % 87,3 % 2



III. C (Mgr. Hana Vaisová)

Výsledky v pro-
centech:

Počet žáků 
z 13 - Test

Čtenářská 
gramotnost

Výsledky ve 
známkách: Diktát

100 – 90 % 3 9 1 9
89 – 75 % 4 3 2 1
74 – 50 % 6 1 3 3
49 – 25 % 0 0 4 0
24 – 0 % 0 0 5 0
Celkový průměr: 79,6 % 91,4 % 1,5

Testování žáků 5. ročníku 
V. A (Mgr. Hana Trtílková)

Diktát 
18/21

Mluvnické 
kategorie 

20/21

Pravopisná 
cvičení 
21/21

Čtenářská 
gramotnost 

21/21

Klasifikace 
v 2. pololetí 

21/21
Výborně 1 0 10 4 2
Chvalitebně 3 7 8 10 11
Dobře 4 10 2 6 5
Dostatečně 3 3 1 1 3
Nedostatečně 7 0 0 0 0
Průměr 3,7 2,8 1,7 2,2 2,4



V. B (Mgr. Kateřina Kotková)

Diktát 
22/24

Mluvnické 
kategorie 

23/24

Pravopisná 
cvičení 
22/24

Čtenářská 
gramotnost 

22/24

Klasifikace 
v 2. pololetí 

24/24
Výborně  4  2  5  2  5
Chvalitebně  4  5  7 9  8
Dobře  3  6  10  5  9
Dostatečně  4  6  0  6  2
Nedostatečně  7  4  0  0  0
Průměr  3,3  3,2  2,2  2,7  2,3

V. C (Mgr. Kateřina Pavelková)

Diktát 
19/22

Mluvnické 
kategorie 

21/22

Pravopisná 
cvičení 
21/22

Čtenářská 
gramotnost 

22/22

Klasifikace 
v 2. pololetí 

22/22
Výborně 3 2 3 4 4
Chvalitebně 2 5 13 14 14
Dobře 2 13 5 4 4
Dostatečně 5 1 0 0 0
Nedostatečně 7 0 0 0 0
Průměr 3,6 2,6 2,1 2 2



II. stupeň

Výuka probíhala v rámci ŠVP, jehož obsah byl naplněn. Členové předmětové komise se bě-
hem školního roku sešli celkem čtyřikrát, a pokud bylo potřeba, scházeli se k dalším konzul-
tacím a poradám průběžně. Časová dotace výuky českého jazyka je 5 hodin týdně v 6. – 9. 
ročníku. Všichni žáci druhého stupně pracují podle novějšího vydání učebnic českého jazyka 
z nakladatelství SPN.  Novější vydání literatury zatím používají pouze žáci sedmého ročníku, 
ostatní mají původní učebnice. 
Většina žáků devátého ročníku se účastnila vždy jednu hodinu týdně přípravy k přijímacím 
zkouškám z českého jazyka a literatury.  

EXKURZE 

Oproti minulému školnímu roku se uskutečnily literárně-historické exkurze do Prahy, kde 
žáci devátých tříd navštívili Vyšehrad a kostel svatého Cyrila a Metoděje, místo úkrytu aten-
tátníků na Reinharda Heydricha. V letošním roce si připomínáme již 80. výročí. 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 

Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo soutěže proběhlo 25. 1. 2022. Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků z osmých a de-
vátých tříd. Pět žáků z VIII. A (Kateřina Karkulíková, Anna Reznerová, Eliška Lipská, Lucie 
Pavlišová a Aneta Doskočilová), sedm žáků z VIII. B (Zdeněk Brázda, Kateřina Nováková, Ka-
rolína Janků, Denisa Trávníčková, Diana Roušarová, Lenka Říhová a Nicola Klara Cheung), 
deset žáků z IX. A (Karolína Kořistková, Linda Karalová, Jana Kučírková, Vendula Vacková, 
Veronika Hradiláková, Matěj Aldorf, Lukáš Sýkora, Markéta Šejnohová, Tereza Šejnohová  
a Šimon Zapletal) a osm žáků z IX. B (Tereza Boháčová, Barbora Prudilová, Aneta Nečasová, 
Tereza Sekaninová, Aleš Trnečka, Tereza Bačovská, Aneta Zavoralová, Viktorie Waltová). 
Nejvíce bodů získaly Kateřina Karkulíková (41) a Jana Kučírková (37). Obě děvčata se zúčast-
nila obvodního kola, které se konalo 29. 3. 2022. Tam Jana Kučírková obsadila 19. a Kateřina 
Karkulíková 22. místo.
 
Svitavská čtečka                             
Po dvou letech byla obnovena soutěž Svitavská čtečka, jíž se v předchozích, „předcovi-
dových“ letech zúčastnilo již mnoho žáků a studentů svitavského okresu. Ta se přesunula  



z Fabriky do prostor Gymnázia ve Svitavách a uskutečnila se 5. 4. 2022. Z našich žáků se jí 
zúčastnili Šimon Zapletal, Linda Karalová a Jana Kučírková.  

Recitační soutěž
V letošním školním roce se na druhém stupni uskutečnila recitační soutěž Dětská scéna. 
Školní kolo, v kterém soutěžilo 14 žáků, se konalo 15. 2. 2022. Porota ocenila vysokou úroveň 
projevu některých z nich. Jelikož se jedná o žáky spadající do 3. a 4. kategorie, museli si 
připravit dva texty, kterými nás následně vítězové reprezentovali v oblastním, okresním, a 
dokonce i krajském kole. 

Školní kolo
3. kategorie 
1. místo: Kateřina Václavíková (VII. A)
2. místo: Magdaléna Čejková (VI. A)
Čestné uznání: Magdaléna Trčková (VII. B), Matouš Báča (VI. A)

4. kategorie 
1. místo: Jana Kučírková (IX. A)
Čestné uznání: Ludmila Nahodilová (VIII. A)

Jana Kučírková postoupila ve své kategorii přímo do okresního kola. 

Oblastní kolo
2. místo: Kateřina Václavíková

Okresní kolo
3. místo: Kateřina Václavíková
Čestné uznání: Jana Kučírková

Krajské kolo
Čestné uznání: Kateřina Václavíková



TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

24. května 2022 bylo provedeno vyhodnocení práce v českém jazyce pomocí evaluačního 
testu určeného žákům 9. ročníku. Skládal se z diktátu a z všeobecného jazykového rozboru. 
Testování se zúčastnilo celkem 46 žáků ze dvou devátých tříd. Žáci nebyli na test speciálně 
připravováni.

IX. A (Mgr. Alena Ancinová) – 72,05 %
IX. B (Mgr. Lenka Machová) – 54,15 %

IX. A (Mgr. Alena Ancinová)

Výsledky v procentech Počet žáků z 20
100 – 81 % 7
80 – 61 % 8
60 – 41 % 5
40 – 21 % 0
20 – 0 % 0

Celkový průměrný výsledek: 72,05 %

IX. B (Mgr. Lenka Machová)

Výsledky v procentech Počet žáků z 26
100 – 81 % 3
80 – 61 % 4
60 – 41 % 12
40 – 21 % 7
20 – 0 % 0

Celkový průměrný výsledek: 54,15 %



ANGLICKÝ JAZYK
I. stupeň 

Výuka v jednotlivých ročnících proběhla v souladu s ŠVP, jehož obsah byl naplněn. 
Žáci prvních a druhých tříd měli do rozvrhu zařazenu jednu hodinu anglického jazyka týdně 
a pracovali s učebnicemi Happy House 1 a 2, New Edition, z nakladatelství Oxford University 
Press. Účelem výuky je přirozená absorpce jazyka (zpočátku pasivní) prostřednictvím názor-
né výuky, her, písniček a seznamování se základními pokyny.
Od třetího ročníku je anglický jazyk vyučován s tříhodinovou týdenní dotací. Žáci třetího 
ročníku pracovali s učebnicí Happy Street 1, žáci čtvrtého ročníku s učebnicí Happy Street 
2, (obě z řady Third Edition z nakladatelství Oxford University Press). Žáci pátého ročníku 
pracovali s učebnicí Project 1, Fourth Edition, taktéž z nakladatelství Oxford University Press. 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování žáků 5. ročníku

V červnu 2022 bylo provedeno vyhodnocení práce v anglickém jazyce pomocí evaluačního 
testu určeného žákům 5. ročníku. Test byl vybrán z učebnice Příprava na testování žáků 
pátých tříd nakladatelství Oxford University Press a následně upraven. Skládal se z posle-
chové části a z práce s textem. Testování se zúčastnilo 59 žáků ze tří pátých tříd, které byly 
v letošním školním roce rozděleny do čtyř jazykových skupin (V. A, V. B, V. C a V. BC). Žáci 
nebyli na test speciálně připravováni.

Výsledky testování žáků 5. ročníku

Výsledky jednotlivých skupin v procentech (seřazeno sestupně podle úspěšnosti):
V. C (Mgr. Alena Ancinová) – 79 %
V. B (Mgr. Kateřina Kembitzká) – 74 %
V. A (Mgr. Tereza Mlatečková) – 72 %
V. BC (Mgr. Tereza Mlatečková) – 60 %

Celkový průměrný výsledek: 71 %



Výsledky v procentech Počet žáků (59 ze 67)
100 – 81 % 23 žáků
80 – 61 % 22 žáků
60 – 41 % 10 žáků
40 – 21 % 3 žáků
20 – 0 % 1 žáků

II. stupeň
 
Časová dotace výuky anglického jazyka na druhém stupni je 3 hodiny týdně ve všech 
ročnících. Výuka probíhala podle ŠVP, jehož obsah byl naplněn. Učivo bylo probráno  
v souladu s tematickými plány.
V 6., 7., 8. i 9. ročníku se používají učebnice z řady Project, konkrétně Project Fourth Edi-
tion z nakladatelství Oxford University Press, 2.–5. díl. Také tento rok se žáci věnovali i 
dalším aktivitám rozšiřujícím základní učivo. Prioritou bylo dodržení tematických plánů 
a dostatečné osvojení probírané látky.
 
ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 8. února 2022 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zú-
častnilo 11 žáků z 9. ročníku – David Barborka (IX. A), Michaela Tichá (IX. B), Daniel Hoří-
nek (IX. B), Tereza Trejbalová (IX. B), Jana Kučírková (IX. A), Magdaléna Slintáková (IX. A), 
Tereza Ficková (IX. B), Šimon Zapletal (IX. A), Matěj Koubek (IX. A), Kateřina Rybnikářová 
(IX. A) a Aleš Trnečka (IX. B).
Na základě poslechové části bylo vybráno 7 finalistů. Tito žáci pak museli předvést své 
dovednosti v několika oblastech – představení se, popis obrázků a konverzace na vylo-
sované téma. Výsledky všech byly opět velmi vyrovnané, ale vítězem se nakonec stala 
díky nejvyššímu počtu bodů a svým komunikačním dovednostem Magdaléna Slintá-
ková. Okresní kolo se konalo dne 17. 3. 2022 v Litomyšli, kde tato žákyně opět obsadila 
první místo a postoupila do kola krajského. Tam již ve velmi silné konkurenci nedosáhla 
na žádnou z předních příček, přesto je tento výsledek velkým úspěchem.   



TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
 
Na přelomu května a června proběhlo plánované srovnávací testování žáků 9. ročníku. 
Pro tyto účely byly použity upravené Cambridge testy úrovně KET, což je jazyková úro-
veň, které by měli žáci v rámci školní jazykové výuky dosáhnout. Navíc jsou tyto testy 
porovnatelné v rámci celé Evropy.
 
Výsledky testování žáků 9. ročníku
 
Výsledky jednotlivých skupin v procentech (seřazeno sestupně podle úspěšnosti):
IX. A (Mgr. Kateřina Kembitzká) – 82 %
IX. AB (Mgr. Tereza Mlatečková – 73 %
IX. B (Mgr. Jana Machová) – 70 %
IX. AB (Mgr. Jana Ovadová) – 52 %
Celkový průměrný výsledek: 69 %

Výsledky v procentech Počet žáků (47 ze 49)
100 – 81 % 23 žáků
80 – 61 % 10 žáků
60 – 41 % 7 žáků
40 – 21 % 7 žáků
20 – 0 % 0 žáků

                 

NĚMECKÝ JAZYK
Německý jazyk se jako druhý cizí jazyk vyučoval s dvouhodinovou dotací v 7., 8. a 9. roč-
níku podle učebnic Beste Freunde 1 a 2 z nakladatelství Hueber Verlag. Pro zatraktivnění 
a zefektivnění výuky využívali vyučující v hodinách také tablety s aplikacemi Kahoot  
a Wordwall. 
Vyučování v jednotlivých ročnících probíhalo v souladu s tematickými plány a obsah 
ŠVP byl naplněn.



Členové předmětové komise se během roku sešli čtyřikrát, vedle toho byly realizovány 
pravidelné konzultace. 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Olympiáda v německém jazyce
Dne 1. 2. 2022 se konalo školní kolo Olympiády z německého jazyka, kterého se zúčast-
nily dvě žákyně z 9. ročníku – Magdaléna Slintáková a Jana Kučírková (obě IX. A) a dále 
tři žáci z 8. ročníku – Zdeněk Brázda, David Maljarčík, Karolína Janků (všichni VIII. B). 
Vítězkou se stala Jana Kučírková.

RUSKÝ JAZYK
Ruský jazyk se jako druhý cizí jazyk vyučuje s dvouhodinovou dotací v 7., 8. a 9. ročníku. 
V sedmém ročníku si ruský jazyk zvolilo 22 žáků, v osmém ročníku pokračovalo s výukou 
9 a v devátém ročníku 21 žáků. 
Žáci jsou vzděláváni podle učebnice Raduga po novomu (I., II. a III. díl) z nakladatelství 
Fraus. Výuka probíhala podle ŠVP, jehož obsah byl naplněn. 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Olympiáda v ruském jazyce
Školního kola Olympiády z ruského jazyka se dne 15. 2. 2022 zúčastnili tři žáci z devátého 
ročníku – Daniel Hořínek, Aleš Trnečka (oba IX. B) a Barbora Slezáková (IX. A).

 

DĚJEPIS
Výuka proběhla podle ŠVP. Podařilo se uskutečnit veškeré exkurze v 6., 7., 8. i 9. ročníku. 
Navíc jsme umožnili žákům 7. ročníku absolvovat exkurze z minulého roku a žákům IX. B 
regionální exkurzi do Litomyšle.  



ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Olympiáda v dějepise
Na škole se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, dva žáci postoupili do okresní-
ho kola.

Muzejní Historický klub Záviš
Žáci navštěvující Muzejní historický klub Záviš prožili nejbohatší rok za posledních ně-
kolik let své existence, který završili třemi nejzásadnějšími akcemi: pro město uskutečnili 
Tříkrálový průvod, který tentokrát do Červeného kostela přivedl starosta města, účast-
nili se Noci kostelů, organizovali koncert skupiny Effod a spoluorganizovali 6. ročník akce 
Rozsvícený Svíb, ke které se připojilo 16 měst a obcí od Prahy po Mikulov.

MATEMATIKA
I. stupeň

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 

Žáci se zájmem o matematiku se v rámci rozšiřujícího učiva a podpory talentovaných 
žáků každoročně pod vedením třídních učitelek zapojují do několika matematických 
soutěží. Letos se žáci 2. – 5. tříd zapojili do soutěže Klokan, Matýsek a do Matematické 
olympiády.

Matematický klokan
kategorie Cvrček (2. − 3. třída)
Zúčastnilo se 79 žáků. Nejúspěšnějšími byly se stejným počtem bodů sestry Nicole I. Gra-
cias a Natalie A. Gracias z III. A.

kategorie Klokánek (4. − 5. třída)
Soutěžilo 58 žáků. Ve školním kole zvítězila Tereza Chudobová z V. C, na druhém místě 
se umístil Ondřej Friedl z V. C a třetí byla Nela Skřebská z V. A.
Počtem bodů se žáci nezařadili mezi úspěšné řešitele ve vyšším kole soutěže.



Matýsek (4. – 5. třída)
Matýsek je tříkolová domácí soutěž s celostátní působností pořádaná SPgŠ Litomyšl. 
Zábavné úlohy řešilo celkem 11 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali Jakub Kovář z V. A – zisk 
1. místa s plným počtem bodů, Adam Škavrada z IV. C, David Kunc z V. B a Tina Karalová 
z V. A. Za odměnu bylo tito žáci pozváni na zábavné odpoledne, které pro ně připravili 
studenti pedagogické školy. 

Matematická olympiáda žáků 5. tříd 
Po dvou kolech si z osmi účastníků nejvyšším počtem bodů zajistili postup do okresního 
kola Ella Pazderová z V. B, Jan Hikele z V. C a Vít Zelinka z V. C. 
Ella Pazderová a Jan Hikele se stali úspěšnými řešiteli okresního kola. 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování žáků 3. ročníku

III. A (Mgr. Michaela Kudrnová)
Výsledky v procentech Počet žáků z 20

100 – 90 % 11
89 – 75 % 8
74 – 50 % 1
49 – 25 % 0
24 – 0 % 0

Celkový průměrný výsledek: 89,6 %

III. B (Mgr. Věra Ducháčková)
Výsledky v procentech Počet žáků z 20

100 – 90 % 8
89 – 75 % 5
74 – 50 % 6
49 – 25 % 1
24 – 0 % 0



Celkový průměrný výsledek: 80,6 %
III. C (Mgr. Hana Vaisová)

Výsledky v procentech Počet žáků z 13
100 – 90 % 7
89 – 75 % 1
74 – 50 % 5
49 – 25 % 0
24 – 0 % 0

Celkový průměrný výsledek: 88 %

Testování žáků 5. ročníku

V. A (PaedDr. Hana Trtílková)
 Aritmetika 21/21 Geometrie 20/21 Klasifikace 2. pololetí 21/21
Výborně 2 3 3
Chvalitebně 5 9 13
Dobře 10 5 2
Dostatečně 2 2 3
Nedostatečně 2 1 0
Průměr 2,9 2,5 2,2



V. B (Mgr. Kateřina Kotková)
 Aritmetika 21/24 Geometrie 24/24 Klasifikace 2. pololetí 24/24
Výborně 2 0 6
Chvalitebně 6 4 9
Dobře 5 14 6
Dostatečně 6 3 3
Nedostatečně 2 3 0
Průměr 3,0 3.2 2,3
Průměr 3,0 3.2 2,3

V. C (Mgr. Kateřina Pavelková)
 Aritmetika 21/22 Geometrie 20/22 Klasifikace 2. pololetí 22/22
Výborně 0 1 6
Chvalitebně 7 8 12
Dobře 8 10 3
Dostatečně 5 1 1
Nedostatečně 1 0 0
Průměr 3,0 2,6 2,0

II. stupeň

Matematika se vyučuje v 6. a 9. ročníku 4 hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku 5 hodin týd-
ně. Ve výuce jsou využívány učebnice a pracovní sešity pedagogického nakladatelství 
SPN. Vzdělávání v matematice je zaměřeno na využití matematických znalostí v reál-
ném životě, rozvoj logického a kritického usuzování, osvojování pojmů, matematických 
postupů, rozvoj systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a tvořivosti, schopnost vyhledat  
a vyhodnotit data z tabulek a grafů, rozvoj abstraktního a exaktního myšlení. 



ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Matematický klokan (6. – 9. ročník)
V tomto školním roce jsme se opět zúčastnili Matematického klokana, který se usku-
tečnil v pátek 18. 3. 2022. Soutěžilo 54 žáků 2. stupně. Ve dvou kategoriích hledali ře-
šení matematických úloh, které běžně nenacházejí v učebnicích. Výsledky byly zaslány  
k okresnímu zpracování. V rámci okresu se mezi 3 nejlepší řešitele nikdo neprobojoval.  
V níže uvedené tabulce je uveden přehled vyhodnocení školního kola.

Kategorie Počet bodů Umístění Jméno a příjmení Třída
BENJAMÍN 94 1. Adéla Kočvarová VII. A

 74 2. Miroslav Švihel VII. A
 67 3. Matouš Báča VI. A 

KADET 80 1. Daniel Hořínek IX. B
 75 2. Viktorie Waltová IX. B
 62 3.– 4. Zdeněk Brázda VIII. B
 62 3. – 4. Michaela Tichá IX. B

Pythagoriáda (6. – 9. ročník)
Žáci 6., 8. a 9. tříd řešili v listopadu Pythagoriádu. Do okresního kola postoupili Daniel 
Hořínek (IX. B), Zdeněk Brázda (VIII. B), Nela Šmídová (VIII. B) a Lucas Šindler (VI. B). 
Daniel Hořínek byl úspěšným řešitelem i v okresním kole. Lucas Šindler se ho nemohl 
zúčastnit kvůli covidu.
 
Matematická olympiáda (6. – 9. ročník)
V letošním roce se školního kola zúčastnilo 21 žáků 6., 8. a 9. tříd. Čtyři z nich se probo-
jovali do okresního kola. 
Školní kolo pro 9. ročník se uskutečnilo v prosinci 2021, pro 6., 7. a 8. ročník bylo ukonče-
no v březnu 2022. Účastníci řešili 6 úloh ve dvou kolech. Úspěšným řešitelem se stal žák, 
který získal alespoň poloviční počet bodů. 
V 6. ročníku řešilo školní kolo 7 žáků, z nichž byli úspěšnými řešiteli Matouš Báča, Mag-
daléna Čejková a Ondřej Tichý (všichni VI. A), kteří postoupili do okresního kola. Toho se 
kvůli nemoci nemohl zúčastnit vítěz školního kola Matouš Báča. Magdaléna Čejková a 



Ondřej Tichý nebyli v okresním kole úspěšní.
V 7. ročníku se letos do matematické olympiády nikdo nezapojil. V kategorii 8. ročníku 
řešilo matematickou olympiádu 9 žáků, z nichž se žádný nestal úspěšným řešitelem.
V 9. ročníku postoupil z 5 účastníků školního kola do okresního pouze Daniel Hořínek  
(IX. B). Okresní kolo již pro něj tentokrát vzhledem k obtížným podmínkám (on-line  
z domu při nemoci) úspěšné nebylo.

Mates
Do této korespondenční soutěže pro žáky 6. a 7. tříd se letos zapojilo 19 dětí ze šestých 
tříd, z nichž 9 vytrvalo a řešilo všechny 4 série příkladů. Čtyři žákyně se vydaly i na Ma-
tesácké dopoledne na gymnáziu v Poličce a na třídenní pobyt s Matesem na Baldě, což 
jim přineslo mnoho nejen matematických zážitků a poznatků.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování žáků 9. ročníku
Testování žáků 9. ročníku se uskutečnilo v květnu 2022. Žáci řešili testy ve stylu součas-
ných přijímacích zkoušek.

IX. A dosáhla úspěšnosti 47,4 %. Výsledky odpovídají běžné klasifikaci i reálným mož-
nostem žáků.

IX. B má úspěšnost 38 %. Výsledky jsou slabé, ovlivněné dlouhou distanční výukou. Vět-
šina žáků dlouho doháněla učivo z distanční výuky, jejich motivace ke školní práci byla 
i v prezenční výuce mizivá. Mnozí začali intenzivně pracovat až měsíc před přijímacími 
zkouškami.



FYZIKA
Časová dotace pro výuku fyziky, jejíž součástí jsou také laboratorní práce, je 2 hodiny 
týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodina týdně v 8. ročníku. 
Ve všech ročnících bylo učivo probráno v souladu s tematickými plány. Laboratorní prá-
ce byly prováděny, ale v menším rozsahu.
Nově jsme v tomto roce pracovali s aplikací Vividbooks, se kterou jsme velmi spokojeni.

EXKURZE

V letošním roce nebyla pořádána žádná exkurze. 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 

Žáci se nezúčastnili fyzikálních soutěží.

CHEMIE
Vyučovací předmět Chemie je zařazen do výuky 2 hodiny týdně v osmém a devátém 
ročníku. Jeho součástí jsou laboratorní práce, které slouží k vlastnímu bádání, pochope-
ní i upevňování probíraného učiva.

EXKURZE

V tomto školním roce se nekonala žádná exkurze se zaměřením na předmět Chemie.

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 

Hledáme nejlepšího mladého chemika
V letošním školním roce se všichni žáci devátých ročníků zúčastnili soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR 2021/2022. Pro první kolo získala každá registrovaná 
škola zadání, řešení tedy proběhlo přímo ve výuce. 



Do krajského kola postoupili tři nejlepší řešitelé: Linda Karalová, David Barborka (oba 
IX. A) a Daniel Hořínek (IX. B). Tito žáci se zúčastnili také krajského kola soutěže, které 
proběhlo on-line.

INFORMATIKA
I. stupeň

Na prvním stupni probíhá výuka předmětu informatika ve čtvrtém a pátém ročníku  
s časovou dotací 1 hodina týdně. Obsah výuky je od letošního roku změněn podle po-
žadavků revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v digitální 
oblasti. 
Nová podoba RVP ZV přinesla řadu změn. Byla začleněna nová klíčová kompetence 
(digitální) a došlo k výrazné změně vzdělávacího oboru informatika, který se nyní zamě-
řuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům 
digitálních technologií.
Škola proto nadále u žáku rozvíjela znalosti a dovednosti v oblasti realizace konferenč-
ních hovorů, užívání různých edukačních aplikací a softwarů.  

II. stupeň

Na druhém stupni je předmět informatika vyučován od šestého do devátého ročníku  
s časovou dotací 1 hodina týdně. Zde došlo k výrazné změně oproti minulým ročníkům, 
kdy se předmět vyučoval pouze v šestém a devátém ročníku.
I na druhém stupni je obsah výuky změněn podle požadavků revize Rámcového vzdělá-
vacího programu pro základní vzdělávání v digitální oblasti. Nová podoba informatiky je 
zaměřená na řešení problémů. Rozvíjí informatické myšlení žáků, pomáhá jim rozpozná-
vat informatické aspekty světa a využívat informatické prostředky k jejich porozumění. 
Žáci se učí zacházet s moderními digitálními technologiemi, získávají přehled o tom, co 
digitální technologie kolem nás ovlivňují, a schopnost na to vědomě a s porozuměním 
reagovat.



Z důvodu výuky nové podoby informatiky byl přepracován Školní vzdělávací program 
vyučovacího předmětu Informatika.

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Výuka předmětu Občanská výchova probíhá podle učebního plánu ve všech ročnících 
druhého stupně s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Žáci jednotlivých tříd pracovali na různých projektech: 
6. ročník – Naše významné osobnosti, 
7. ročník – Stát, 
8. ročník – Politické strany, 
9. ročník – Mezinárodní organizace, Globální problémy lidstva, Ekonomika, firmy.

EXKURZE

Žáci VIII. B se v letošním školním roce v rámci občanské výchovy zúčastnili exkurze do 
Prahy zaměřené na architekturu a památky (Staré Město, Malá Strana, Hradčany, Lo-
reta atd.).

Účast žáků v soutěžích 
Každoroční soutěž Právo na každý den se v letošním školním roce nekonala.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a učí je být 
za své zdraví odpovědný. Ve školním roce 2021/2022 byl vyučován v šestém a devátém 
ročníku s jednohodinovou časovou dotací týdně. Učivo bylo probíráno dle tematických 
plánů, které byly vypracovány v souladu se ŠVP. 



V předmětu Výchova ke zdraví probírali žáci 6. ročníku principy zdravého životního stylu 
a odpovědnost jedince za své zdraví, mezilidské vztahy, komunikaci a reprodukční zdra-
ví, byli seznámeni s riziky spojenými s užíváním návykových látek a poučeni o bezpeč-
ném chování na internetu. Získali informace o poskytování první pomoci, prohloubili si 
svoji znalost pravidel silničního provozu i dopravních značek a získali základní přehled  
o zásadách zdravého stravování. 
V předmětu Výchova ke zdraví v 9. ročníku si žáci upevnili svoje poznatky z oblasti sexu-
álního dospívání a reprodukčního zdraví, osvojili si některé relaxační techniky k překo-
nání stresových situací a k posilování duševní odolnosti. Dozvěděli se informace o nemo-
cech a příčinách jejich vzniku a byli upozorněni na rizika spojená s užíváním návykových 
látek. Rozšířili si své znalosti v oblasti poskytování první pomoci a pravidel silničního 
provozu a byli seznámeni s tím, jak se má člověk chránit za mimořádných událostí. 
Ve školním roce 2021/2022 se žáci druhého stupně zúčastnili několika preventivních pro-
gramů a besed, které podpořily učivo výchovy ke zdraví. 
V lednu 2022 se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili besedy zaměřené na pro-
blematiku dospívání. Program pro dívky nesl název Dospívám, aneb Život plný změn, 
program pro chlapce se jmenoval Na startu mužnosti. Dále jsme pro žáky šestého  
a sedmého ročníku zajistili besedu Skrytá nebezpečí internetu.
Kvůli nepříznivé epidemické situaci se letos žáci osmého ročníku nemohli zúčastnit progra-
mu Hrou proti AIDS, který tradičně pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Střední 
zdravotnickou školou ve Svitavách. V 7., 8. a 9. ročníku proběhla interaktivní beseda Tvoje 
cesta načisto o návykových látkách. Pro žáky osmého ročníku jsme připravili program na 
téma Přátelství a láska zaměřený na hodnotu přátelství, lásky a dobrých vztahů. V devá-
tém ročníku jsme na toto téma navázali besedou pod názvem Sex, AIDS a vztahy.

PRACOVNÍ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI
I. stupeň
      
Na prvním stupni byla pracovní výchova vyučována ve všech ročnících s časovou dotací 
1 hodina týdně. Kvůli vyšší individualizaci výuky byly třídy při hodinách děleny do dvou 
skupin, každá z nich pracovala samostatně s jiným pedagogem. Obsah výuky byl při-



způsoben možnostem moderně vybavené polytechnické učebny. 
Vyučovací hodiny probíhaly v kmenových třídách, v polytechnické učebně a v dalších 
odborných učebnách. Při práci se využíval především přírodní a odpadový materiál. 
Do obsahu výuky jsou zařazeny pěstitelské práce, jednoduchá příprava pokrmů, doprav-
ní výchova a prvky lidových tradic a řemesel. 

II. stupeň

Pracovní výchova na druhém stupni je vyučována v každém ročníku s časovou dotací 
1 hodina týdně. I na druhém stupni jsou pro vyšší individualizaci výuky třídy děleny do 
dvou skupin. Každá skupina pracovala samostatně s jiným pedagogem v některé z od-
borných učeben. Obsah výuky je zaměřen především na tradiční řemesla v kombinaci 
s moderními technologiemi. V osmém a devátém ročníku je vyučován tematický celek 
Člověk a svět práce, který žáky směřuje k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění. 
Volitelný předmět Pracovní činnosti se vyučoval v šestém, osmém a devátém ročníku. 
Časová dotace v učebním plánu je 1 hodina týdně. Tento předmět vede žáky k prohlu-
bování základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření 
jejich životní a profesní orientace. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
I. stupeň

V 1., 2. a 3. ročníku byla výtvarná výchova vyučována v rozsahu jedné hodiny týdně a ve 
4. a 5. ročníku dvě hodiny týdně.  Školní vzdělávací plány byly plněny.
Výtvarné práce žáků byly využívány na výzdobu tříd, chodeb a vestibulu školy, na výz-
dobu vstupní haly v nemocnici a také jako dárky pro rodinu a kamarády.
 
SPOLUPRÁCE
 
V rámci naší dlouholeté spolupráce se Svitavskou nemocnicí jsme na podzim a na jaře 
vyzdobili pracemi žáků její vstupní halu. Nemocnice nám následně poskytla výtvarné 



materiály k další výtvarné práci. V průběhu školního roku probíhaly ve třídách projekty 
na různá témata. 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

Pravěk – jeskynní malby - IV. B (25. 10.) 
Vytvoř si vlastní galerii - IV. A (17. 2.), II. A (11. 3.)
Vlastnoručně vytvořený pergamen – hlaholice - IV. B (9. 3.)
Komiks - IV. A, IV. B (17. 3.)
Jaro - IV. C (25. 3.)
Lidové zvyky - V. A (6. 4.)
Karel IV. – dobové portréty - IV. A, IV. B (6. 4.)
Výtvarné umění (plstění) - V. A (8. 4.)
Houby - V. A (8. 10.)
Ilustrátoři dětských knih (Březen – Měsíc knihy) - IV. A (15. 3.), V. A (25. 3.)
Voda – rybník (vztah k životnímu prostředí) - IV. A, IV. C (22. 4.)
Zoo – africká zvířata - I. A (květen)
Přírodní rezervace Králová zahrada - IV. C (25. 3.)
Naše životní prostředí – živočichové - IV. C (9. 5.)
Středověk - IV. A (18. 5.)
Portrét - V. B (8. 6.)
Odpadový materiál – ptačí budka, motýli - V. B (duben)
Lidské tělo - V. C (9. 6.)

SPOLEČNÉ PROJEKTY

Putujeme po ČR s lidovou písní - III. C, IV. A, IV. C (delší časový interval)
Čertovská škola, V cirkusu (I. A, II. A, II. B, III. C, IV. A, IV. C, V. A)
Vánoční přání pro klienty a zaměstnance Seniorcentra ve Svitavách (II. A., III. C, IV. B, V. C)

SOUTĚŽE

Celoškolní výtvarná soutěž – fotografie, kresba - IV. C, V. B, V. C, II. B



II. stupeň

Výtvarná výchova na druhém stupni byla vyučována s časovou dotací 2 hodiny týdně v 
6. a 7. ročníku a 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku.

SOUTĚŽE
 
Žáci všech ročníků se během školního roku průběžně zúčastnili výtvarných soutěží. 

Výtvarná soutěž pořádaná školním parlamentem
Malba, kresba
1. Lucie Zavadilová (VII. A)
2. Vendula Pikovská (VII. B)
3. Kateřina Václavíková (VII. A)
Fotografie
1. Tereza Trejbalová (IX. B)
2. Tomáš Sterenčák (VI. A)
3. Karolina Michálková (IX. B)

Ekoznámka
Eliška Lipská – 3. místo

SPOLEČNÉ PROJEKTY

Světová náboženství – plakáty (IX. B)
Design – obaly CD (IX. B)

EXKURZE

Žáci VIII. B se zúčastnili exkurze do Prahy zaměřené na architekturu a stavební slohy.



HUDEBNÍ VÝCHOVA       

I. stupeň

Výuka probíhala ve všech třídách v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Do hodin 
byly pravidelně zařazovány prvky muzikoterapie. 
Na společné Dýňobraní (25. 10.) si třídy nacvičily veselé písně. Před Vánoci připravovaly 
třídy II. A a IV. A hudební vystoupení na třetí adventní neděli na náměstí. Z důvodu pan-
demie se však nakonec nekonalo. 
Na konci školního roku vystupovaly třídy I. A, I. B, II. B, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C, V. A. 
a V. C na Felberiádě.

HUDEBNÍ POŘADY

Zvířátka a Petrovští 
- hudební pohádka (Východočeské dechové kvinteto) 
- I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C (5. 11.)

Papageno hraje na kouzelnou flétnu 
- opera (Brno, divadlo Reduta) 
- IV. A, IV. C (21. 4.)

Sněhurka a sedm trpaslíků 
- balet (Brno, Janáčkovo divadlo) 
- I. A, IV. A (10. 6.)

PROJEKTY

Chválím tě, země má – Voda - IV. A (9. 5.)
Hudba a emoce - IV. A, IV. B, IV. C (květen)



SPOLEČNÉ PROJEKTY

Putujeme po ČR s lidovou písní - III. C, IV. A, IV. C (8. 6.)

EXKURZE

Kultura regionu – B. Martinů (Muzeum Polička) - V. A (6. 5.)

II. stupeň
Výuka proběhla v rozsahu ŠVP. Žáci v plné míře využili vybavení učebny hudební výcho-
vy (bicí soupravy, kytary, bubny djembe a cajon). 

KULTURNÍ POŘADY

V letošním školním roce se žáci neúčastnili žádných hudebních kulturních pořadů.

VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA A PRVOUKA
Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem. V rámci hodin vlasti-
vědy a přírodovědy absolvovali žáci různé exkurze a historické vzdělávací akce, které 
napomáhaly k rozšíření a prohloubení učiva.
V důsledku koronavirové krize se nekonaly žádné soutěže.

KULTURNÍ PROGRAMY (I EVVO*)

Sebeobrana (ZŠ Felberova)
- základy sebeobrany
- III. C (8. 9.), II. A (8. 9.)

Místo, kde žijeme (Svitavy)
- komentovaná prohlídka kostela sv. Josefa, historie Svitav
- IV. A (9. 9.), V. A (24. 9.)



Cestujeme po Evropě (Městské muzeum a galerie ve Svitavách)
- interaktivní výstava
- V. A (22. 9.)

Houby Svitavska* (Městské muzeum a galerie ve Svitavách)
- komentovaná výstava o houbách
- V. A (8. 10.)

Bonanza (Vendolí)
- skupinový hiporehabilitační program
- II. B (7. 10.), V. A (23. 6.)

Brouk Pytlík očima entomologa* (Městské muzeum a galerie ve Svitavách)
- život hmyzu, ilustrace O. Sekory
- III. A (3. 11.), IV. A (29. 9.), III. C (12. 10.)

Stonožka (ZŠ Felberova)
- preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě
- II. B (26. 10.), III. C (26. 10.), II. A (26. 10.)

Tonda obal na cestách* (ZŠ Felberova)
- vzdělávací program zaměřený na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu
- I. stupeň (28. 1.)

II. světová válka (Městská knihovna ve Svitavách)
- vzdělávací program: holocaust, antisemitismus, nacismus
- V. A (7. 3.)

Amazonie* (Městské muzeum a galerie ve Svitavách)
- seznámení s oblastí tropických pralesů, životem domorodých národů, živočichy a rost-
linami
- II. A (25. 3.)

Plavba po on-line moři (ZŠ Felberova)
- preventivní program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu
- 1. – 3. ročník (průběžně)



Skrytá nebezpečí internetu (ZŠ Felberova)
- preventivní program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu
- 4. – 5. ročník (průběžně)

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (ZŠ Felberova)
- teoretický základ IZS s praktickou ukázkou se členy HZS Svitavy
- I. stupeň (13. 6.)

EXKURZE

Praktický výcvik pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole 
(Dopravní hřiště Svitavy)
- I. stupeň (průběžně)

Bonanza (Vendolí)
- hiporehabilitační program
- II. B (7. 10.)

Poštovní skřítek (pošta Svitavy)
- seznámení s denním provozem na poště, zasíláním dopisů, pohlednic a zásilek
- III. A (15. 10.)

Pavilon Anthropos (Moravské zemské muzeum Brno)
- život v pravěku, výstava nálezů z nejranějších období lidských dějin
- V. A (25. 11.)

Národní muzeum (Praha)
- výstava Zázraky evoluce, významné historické památky Prahy
- IV. B (24. 2.)

Králova zahrada* (chráněná oblast, Semanín)
- chráněné rostliny, orientace v jízdním řádu, jízda vlakem
- IV. C (25. 3.)



Hospodářský statek* (Svitavy-Lány)
- seznámení s hospodářskými zvířaty, jejich chov a užitek, pečení chleba, klíčení semen
- I. B (8. 4.)

Liko* (Svitavy)
- třídění odpadů, recyklace
- I. B (20. 4.)

Základní kynologická stanice (Svitavy, Cihelna)
- seznámení s výcvikem a chovem psů
- I. B (11. 5.)

Muzeum Polička 
- seznámení se středověkou historií Poličky, gotickým opevněním města a životem ve 
středověku
- IV. A (18. 5.), IV. B (6. 10.) 

Hvězdárna a planetárium Brno
- program Planety: cesta sluneční soustavou
- IV. A, IV. C (21. 4.), V. A (25. 11.)

Muzeum Polička 
- vědomostní společenské hry
- V. A (6. 5.)

Krajina v okolí Svitav* (Svitavy)  
- pozorování ekosystémů 
- II. C (1. 6.), III. B (10. 6.), V. C (9. 6.)

Jeskyně Blanických rytířů (Rudka u Kunštátu)
- prohlídka jeskyně a zahrad, město Letovice
- IV. C (4. 5.)

Borová*
- poznávání přírody, lanové centrum, minigolf, turistika
- II. A (26. 5.)



Záchranná stanice Pasíčka, zámek Nové Hrady*
- záchrana zvířat z volné krajiny, expozice zvířat, prohlídka zámku, zahrad a přírodní 
bludiště
- IV. A, IV. C (14. 6.)

Zoologická zahrada* (Olomouc)
- chov exotických zvířat
- III. A, III. C (14. 6.)

VIDA! science centrum (Brno)
- interaktivní výstava, vědecký park
- V. A (14. 6.)
 

PROJEKTY

Stromy v parku Jana Palacha*
- poznávání listnatých a jehličnatých stromů a keřů
- III. C

Práce s mapou a kompasem, orientace v krajině (ZŠ Felberova) 
- III. C, IV. B (září) 

Lidské tělo (ZŠ Felberova) 
- V. B (únor), V. C (červen)

Kosti v akci (SZŠ Svitavy)
- aktivity a diskuse s pedagogy SZŠ – osvojení znalostí o kostře
- V. B (31. 3.)

Badatelské aktivity* (ZŠ Felberova)
- vzduch, voda, půda, setí semen, sadba
- III. C, V. B (únor – duben)



Ukliďme Česko*
- práce s odpadovými materiály, třídění a recyklace odpadků v okolí školy
- I. stupeň (22. 4.)

Zdravá výživa, příprava zdravého pokrmu (ZŠ Felberova)
- IV. C (2. 5.)

Cestujeme po Evropě (ZŠ Felberova)
- evropské státy
- V. A, V. B (duben – květen)

Cestujeme po ČR (ZŠ Felberova)
- povrch, vodstvo, poloha
- III. C (průběžně)

Tobiášův strom* (okolí ZŠ Felberova)
-  projekt EVVO, celodenní terénní výuka – strom jako živý organismus, zkoumání
- II. A, II. B (červen)

Půda* (okolí ZŠ Felberova)
- projekt EVVO, celodenní terénní výuka – rostliny, živočichové, zkoumání
- III. A, III. B, III. C (červen)

Voda* (rybník Rosnička)
- projekt EVVO, celodenní terénní výuka – koloběh vody, rostliny, živočichové, zkoumání
- IV. A, IV. B, IV. C (červen)

Život smrku* (lesy v okolí školy, Svratouch)
- projekt EVVO, celodenní terénní výuka – životní fáze smrku, určování věku smrku
- V. A, V. B, V. C (červen)



POBYTY V PŘÍRODĚ

Adaptační pobyt* (Svratouch)
- poznávání ekosystému les (rostliny, živočichové, lesní pedagogika)
- I. B (30. 9. – 1. 10.)

Environmentální pobyt v Oucmanicích*
- seznámení s ekosystémy les, rybník, louka, zahrada pomocí praktických činností, pozo-
rováním, experimentováním
- IV. A, IV. C (25. 10. – 26. 10.)

Škola v přírodě* (Svratouch)
- poznávání ekosystému rybník, lesní pedagogika, projekt EVVO Život smrku
- I. B, V. C (27. 6. – 29. 6.)

PŘÍRODOPIS
 
V 6. a 9. ročníku se žáci vzdělávali podle učebnic z nakladatelství Fraus, v 7. a 8. ročníku 
podle učebnic z nakladatelství Nová škola. Žáci sedmých a osmých ročníků pracovali  
s vlastními pracovními sešity (živočichové, člověk). 
V 6. – 8. ročníku byla časová dotace pro přírodopis 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina 
týdně. 
V přípravném týdnu proběhla kontrola průřezových témat v tematických plánech. Te-
matické plány byly dále průběžně kontrolovány.

EXKURZNĚ-ADAPTAČNÍ KURZ

V termínu 29. 9. – 1. 10. 2021 proběhl biologicko-geografický adaptační kurz pro žáky 
šestého ročníku v Budislavi. Jeho přípravu a průběh zajistil Mgr. P. Dědič, dalšími peda-
gogy na kurzu byly Mgr. Jana Ovadová a Mgr. Tereza Mlatečková.
 



UČEBNA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

O živočichy v teráriích se tomto školním roce staral Mgr. Pavel Dědič. 

EXKURZE

Některé plánované akce, jako např. návštěva mineralogické burzy v Tišnově nebo geo-
logická exkurze Moravský kras od severu k jihu, se v tomto školním roce opět neuskuteč-
nily. Důvodem byla částečná pandemická omezení.

USKUTEČNĚNÉ AKCE

Ze života hmyzu (Muzeum a galerie Svitavy)
- VII. B (20. 9.)
 
Muzeum Emila Holuba v Holicích a ZOO ve Dvoře Králové
- přírodopisně-zeměpisná exkurze 
- VII. A, VII. B (19. 5.) 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Přírodovědný Klokan 
Soutěž proběhla v polovině října a zúčastnili se jí žáci 8. a 9. tříd. Nejlepšího výsledku 
dosáhl David Maljarčík z VIII. B, který byl 1. v okresním kole.

Biologická olympiáda 
Školní kolo proběhlo začátkem února a zúčastnilo se ho 11 žáků: 
Tereza Bačovská, Nela Drahošová, Tereza Boháčová (všichni IX. B), David Maljarčík, 
Lenka Říhová (oba VIII. B), Kateřina Karkulíková, Ludmila Nahodilová, Anna Reznerová, 
Eliška Lipská (všechny VIII. A), Kateřina Konečná, Adam Pospíšil (oba VII. B).
Okresního kola, které se uskutečnilo v dubnu, se zúčastnily žákyně Kateřina Karkulíková 
(9. místo) a Anna Reznerová (15. místo). 



RŮZNÉ

V rámci ekologické výchovy proběhl v červnu projektový den zaměřený na ochranu 
přírody v našem okolí. Žáci pracovali na tématech Voda – potok (6. ročník), Louky (7. 
ročník), Typy lesa (8. ročník) a Proměny krajiny v čase (9. ročník).

EVVO (druhý stupeň)
Září
• Den otevřených dveří slunečních elektráren Kunčina (IX. A, IX. B) 
• Ze života hmyzu - program v muzeu (VII. B)
• čtyřdenní exkurzně-adaptační pobyt v Budislavi (6. ročník)  

Říjen
• instalace vyvýšených záhonů do ekozahrádky (VII. B)

Prosinec
• podání 2 žádostí na dotaci EVVO

Leden
• Tonda Obal na cestách (celý druhý stupeň) - program k tématu třídění odpadu a trvale 

udržitelného života

Únor
• Biologická olympiáda (vybraní žáci)

Duben
• Ukliďme Česko (VII. B, VIII. B) - úklid podél řeky Svitavy a větrolamu za ulicí Antonína 

Slavíčka
• osázení polykulturních záhonů, péče o ekozahrádku (VII. B)
• vytvoření jezírka v prostoru ekozahrádky



Květen
• příprava laviček do ekozahrádky (VII. B)
• projekce Madagaskar (2. stupeň)
• Exkurze Holice, Dvůr Králové (7. ročník)

Červen
• Projektový den EVVO s prvky badatelské výuky

• Potok nebo stoka (6. ročník)  
určování kvality vody dvou úseků řeky Svitavy pomocí bioindikátorů

• Louky a jejich význam (7. ročník)
• typy lučních porostů, biodiverzita, krajinářský a hospodářský význam

• Srovnání bukového a smrkového lesa (8. ročník) 
• formou pozorování a měření v terénu na stanovištích žáci porovnávají, vyhod-

nocují data a vytváří závěry
• Proměny krajiny v čase (9. ročník)

• změna krajiny Svitav a blízkého okolí v čase, vliv člověka na krajinu, hledání 
souvislostí mezi minulostí a současností 

DALŠÍ AKTIVITY

Naše škola je i nadále zapojena v síti M.R.K.E.V. a do projektu RECYKLOHRANÍ, jehož cí-
lem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim získání 
osobní zkušenosti se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
Během výuky se žáci starali o květiny ve třídách a měli možnost navštěvovat učebnu 
přírodních věd a zde se starat o školní zvířata (agamu, vodní želvy, strašilky, šneky).
V letošním školním roce se vybralo 16,5 tuny starého papíru. Nejlepším sběračem byla 
vyhlášena třída II. B s průměrem 125 kg na žáka. Nadále se pokoušíme o zpětný odběr 
použitých rostlinných olejů, na které je ve škole umístěna sběrná nádoba. Na chodbách 
školy jsou rozmístěny boxy na sběr papíru a plastů, v 1. a 3. patře jsou boxy na staré ba-
terie a v přízemí na elektroodpad.



ZEMĚPIS
Výuka předmětu zeměpis probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem. Časová 
dotace činila v 6. – 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. K výuce 
byly ve všech ročnících použity učebnice a pracovní sešity z nakladatelství Nová škola. 
Žáci 6. a 8. ročníku si pořizovali vlastní atlas. Žáci 6. – 8. ročníků využívali také pracovní 
sešity a do Clasroomu jim byly nahrávány digitální materiály k výuce a procvičování 
učiva.

VZDĚLÁVACÍ POŘADY
 
Madagaskar
- celý druhý stupeň (23. 5.)

EXKURZE 

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. absolvovali žáci 6. ročníku terénní výuku zeměpisu v rámci ex-
kurzně-adaptačního pobytu v Budislavi. Vyzkoušeli si bezpečné chování v přírodě, ori-
entaci na mapě a pohyb v terénu. Navštívili skalní město Toulovcovy Maštale a v zá-
chranné stanici Pasíčka geologickou expozici Brána do geoparku Železné hory. 

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Olympiáda ze zeměpisu
Koncem ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 28 žáků 
druhého stupně. Nejlepších výsledků dosáhli: v kategorii 6. tříd Sára Drahošová, v ka-
tegorii 7. tříd Kateřina Konečná a Adam Pospíšil a v kategorii 8. – 9.  tříd Matěj Aldorf.  
Z důvodu obtížné registrace do digitálního okresního kola se ho žáci nezúčastnili.



TĚLESNÁ VÝCHOVA
I. stupeň

Ve školním roce 2021/2022 byla výuka tělesné výchovy opět částečně omezena z důvo-
du epidemické situace. V měsících lednu a únoru byly umožněny jen venkovní aktivity, 
vycházky do přírody, bruslení.

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Obvodní kolo McDonald‘s Cupu žáků 1. – 3. ročníku ve Svitavách (27. 4. 2022) 
3. místo
Ondřej Ács, Euel Bytyqi, Jáchym Bolhaj, David Brázda, Lukáš Ducháček, Libor Klouda, 
Cyril Opršál, Libor Sauer, Theodor Štursa, Tobias Štursa, Benjamin Urban, Mikuláš Volf

Obvodní kolo McDonald‘s Cupu žáků 4. – 5. ročníku ve Svitavách (28. 4. 2022)
1. místo
Dominik Beneš, Šimon Janalík, Dominik Báča, Štěpán Komárek, Tomáš Jirák, 
Jakub Kabát, Teodor Brusenbauch, Jan Kubík, Jan Pešina, Matěj Vaculík
 
Okresní kolo McDonald‘s Cupu žáků 4. – 5. ročníku v Moravské Třebové (2. 5. 2022)
2. místo
Dominik Beneš, Šimon Janalík, Dominik Báča, Štěpán Komárek, Tomáš Jirák, 
Jakub Kabát, Teodor Brusenbauch, Jan Kubík, Jan Pešina, Matěj Vaculík
 
Obvodní kolo florbalu žáků 4. – 5. ročníku ve Svitavách (6. 4. 2022)
1. místo
Dominik Beneš, Šimon Janalík, Matyáš Vinkler, Adam Zavoral, Dominik Báča, Štěpán 
Komárek, Vít Zelinka, Vojtěch Dospiva, Jakub Kabát, Matyáš Vodička 

Okresní kolo florbalu žáků 4. – 5. ročníku v Moravské Třebové (21. 4. 2022)
1. místo
Dominik Beneš, Šimon Janalík, Matyáš Vinkler, Adam Zavoral, Dominik Báča, Štěpán 
Komárek, Vít Zelinka, Vojtěch Dospiva, Jakub Kabát, Matyáš Vodička



Obvodní kolo vybíjené žáků 4. – 5. ročníku (chlapci) ve Svitavách (6. 5. 2022)
1. místo
Šimon Janalík, Adam Musil, Matyáš Stečínský, Matyáš Vinkler, Adam Zavoral, Dominik 
Báča, Štěpán Komárek, David Cheung, Tomáš Král, Tomáš Jirák, Jakub Kabát, Matyáš 
Vodička

Okresní kolo vybíjené žáků 4. – 5. ročníku (chlapci) v Litomyšli (13. 5. 2022)
1. místo
Šimon Janalík, Adam Musil, Matyáš Stečínský, Matyáš Vinkler, Adam Zavoral, Dominik 
Báča, Štěpán Komárek, David Cheung, Tomáš Král, Tomáš Jirák, Jakub Kabát, Matyáš 
Vodička, Matěj Vaculík 

Krajské kolo vybíjené žáků 4. – 5. ročníku (chlapci) v Ústí nad Orlicí (18. 5. 2022)
1. místo
Dominik Beneš, Šimon Janalík, Adam Musil, Matyáš Stečínský, Adam Zavoral, Dominik 
Báča, Štěpán Komárek, David Cheung, Tomáš Král, Jakub Kabát, Matyáš Vodička, 
Matěj Vaculík

Obvodní kolo vybíjené žáků 4. – 5. ročníku (dívky) ve Svitavách (6. 5. 2022)
1. místo
Natálie Bošková, Michaela Lachmanová, Ella Pazderová, Tereza Smolová, 
Samanta Zemánková, Karolína Žáčková, Natálie Bačovská, Magdaléna Nováková, 
Vanesa Borůvková, Eliška Gloserová, Kimika Krátká, Nela Hanáčková, Agáta Lukešová 

Okresní kolo vybíjené žáků 4. – 5. ročníku (dívky) v Litomyšli (13. 5. 2022)
Natálie Bošková, Michaela Lachmanová, Ella Pazderová, Tereza Smolová, 
Samanta Zemánková, Karolína Žáčková, Natálie Bačovská, Magdaléna Nováková, 
Vanesa Borůvková, Eliška Gloserová, Kimika Krátká, Nela Hanáčková, Agáta Lukešová

II. stupeň
Ve školním roce 2021/2022 byla výuka tělesné výchovy opět částečně omezena z důvo-
du epidemické situace. V měsících lednu a únoru byly umožněny jen venkovní aktivity, 
vycházky do přírody, bruslení.



ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Školní soutěže pořádané zejména SVČ Tramtáryje byly zahájeny v březnu 2022.

Obvodní kolo volejbalu ve Svitavách (7. 3. 2022)
Dívky 8. – 9. ročník:
2. místo
Karolína Michalková, Tereza Trejbalová, Natálie Valešová, Aneta Doskočilová, 
Lucie Pavlišová, Denisa Trávníčková, Sára Straková
 
Chlapci 8. – 9. ročník:
3. místo
Vojtěch Roznětínský, Jan Růžička, Jan Veselský, Tomáš Olšán, Tomáš Bryška, Jan Průša, 
Tomáš Zdražil, Aleš Trnečka

Obvodní kolo basketbalu ve Svitavách (9. 3. 2022) 
Dívky 8. – 9. ročník:
2. místo
Simeona Šindlerová, Aneta Zavoralová, Tereza Trejbalová, Eliška Lipská, 
Aneta Doskočilová, Monika Karlíková, Lucie Pavlišová, Natálie Valešová, Anna Šimková, 
Sára Straková

Obvodní kolo basketbalu ve Svitavách (10. 3. 2022) 
Chlapci 8. – 9. ročník:
1. místo
Tomáš Bryška, Jan Průša, Tomáš Zdražil, Aleš Trnečka, Jan Růžička, Tomáš Olšán, 
Petr Pospíšil, Jan Veselský, Vojtěch Roznětínský

Okresní kolo basketbalu v Litomyšli (21. 3. 2022)
Chlapci 8. – 9. ročník:
1. místo
Tomáš Bryška, Jan Průša, Tomáš Zdražil, Aleš Trnečka, Jan Růžička, Tomáš Olšán, 
Petr Pospíšil, Jan Veselský, Vojtěch Roznětínský

Krajské kolo basketbalu v Ústí nad Orlicí (30. 3. 2022)



Chlapci 8. – 9. ročník:
2. místo
Tomáš Bryška, Jan Průša, Tomáš Zdražil, Aleš Trnečka, Jan Růžička, Tomáš Olšán, 
Petr Pospíšil, Jan Veselský, Vojtěch Roznětínský

Obvodní kolo minifotbalu ve Svitavách-Lánech (11. 4. 2022)
Chlapci 8. – 9. ročník:
1. místo
Jan Veselský, Petr Pospíšil, Tomáš Bryška, Jan Růžička, Tomáš Olšán, Zdeněk Brázda, 
Štěpán Milota

Okresní kolo minifotbalu ve Svitavách-Lánech (20. 4. 2022)
Dívky 8. – 9. ročník:
3. místo
Tereza Sekaninová, Aneta Zavoralová, Viktorie Waltová, Natálie Valešová, 
Aneta Doskočilová, Eliška Lipská, Simona Šindlerová, Monika Karlíková, 
Anna Reznerová, Lucie Pavlišová
 
Okresní kolo minifotbalu ve Svitavách-Lánech (22. 4. 2022)
Chlapci 8. – 9. ročník:
2. místo
Jan Veselský, Petr Pospíšil, Tomáš Bryška, Jan Růžička, Tomáš Olšán, Zdeněk Brázda, 
Štěpán Milota, Daniel Hořínek, Tadeáš Laky, Richard Polách 

Obvodní kolo Poháru rozhlasu v atletice žactva ve Svitavách (26. 4. 2022)
Chlapci 6. – 7. ročník:
1. místo
Fabián Polák, Aleš Pikovský, Matyáš Bolhaj, Tadeáš Laky, Richard Polách, Michal Šušol

Jednotlivci:
1. místo
Aleš Pikovský (1000 m) 
Fabián Polák, Aleš Pikovský, Matyáš Bolhaj, Richard Polách (štafeta 4x 60 m)
Richard Polách (60 m)



3. místo
Fabián Polák (1000 m)
 
Dívky 6. – 7. ročník:
3. místo
Barbora Pešinová, Tereza Pipková, Vendula Pikovská, Tereza Lipská, Kateřina Pelzová, 
Barbora Dobešová, Zuzana Trejbalová
 
Jednotlivci:
2. místo
Barbora Pešinová, Vendula Pikovská, Tereza Lipská, Barbora Dobešová (štafeta 4x 60 m) 
Barbora Pešinová (skok vysoký)
Tereza Lipská (60 m)
 
Chlapci 8. – 9. ročník:
2. místo
Petr Pospíšil, Tomáš Bryška, Tomáš Zdražil, Aleš Trnečka, Jan Herák, David Maljarčík
 
Jednotlivci:
2. místo
Tomáš Bryška, David Maljarčík, Jan Herák, Petr Pospíšil (štafeta 4x 60 m) 
Tomáš Bryška (skok vysoký)

3. místo
Petr Pospíšil (1500 m)
 



Dívky 8. – 9. ročník:
1. místo
Nikol Vodičková, Eliška Lipská, Linda Karalová, Nikola Karbašová, Tereza Šejnohová, 
Karolína Kořistková
 
Jednotlivci:
1. místo
Nikol Vodičková, Eliška Lipská, Linda Karalová, Nikola Karbašová (štafeta 4x 60 m)
Nikol Vodičková (skok vysoký)
Nikola Karbašová (vrh koulí)
 
2. místo
Tereza Šejnohová (800 m)
Eliška Lipská (skok daleký, 60 m)
Linda Karalová (vrh koulí)

3. místo
Nikola Karbašová (skok vysoký, 60 m)
Nikol Vodičková (skok daleký)

Okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice žactva ve Svitavách (10. 5. 2022)
8. místo
Nikol Vodičková, Eliška Lipská, Linda Karalová, Tereza Lipská, Barbora Pešinová, 
Karolína Kořistková

Jednotlivci:
1. místo
Eliška Lipská (vrh koulí) 
 
2. místo
Eliška Lipská (skok daleký)

3. místo
Nikol Vodičková, Eliška Lipská, Linda Karalová, Barbora Pešinová (štafeta 4x 60 m)



Ve školním roce 2021/2022 jsme se zúčastnili 10 sportovních soutěží – v minifotbalu, 
atletice, basketbalu, volejbalu (tj. 5 obvodních, 4 okresní, 1 krajské kolo).
 
Celkem jsme ve všech kategoriích získali 13 umístění na 1. – 3. místě:
 
5x 1. místo, z toho 1x v okresním kole
5x 2. místo, z toho 1x v krajském kole, 1x v okresním kole
3x 3. místo, z toho 1x v okresním kole

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

V letošním školním roce byly realizovány dva lyžařské výcvikové kurzy. Ve dnech 20. – 
25. února proběhl v Janoušově lyžařský kurz žáků 8. ročníku (40 žáků), ve dnech 13. – 18. 
března se uskutečnil v areálu Šerlišského mlýna (Deštné) výcvik žáků 7. ročníků (45 žáků).

RŮZNÉ

V závěru školního roku byly provedeny některé změny ve výuce Tv z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti Mgr. Jany Ovadové (zástup Jiří Petr, DiS. a Bc. Jan Navrátil).
Do inventáře byla zakoupena a zařazena sada florbalových holí a dva kusy 50m pásma.

RŮZNÉ
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

I. stupeň

V dopravní výchově jsme se i v tomto školním roce stejně jako v předchozích letech za-
měřili na problematiku pravidel pro chodce a cyklisty.
Zabývali jsme se dopravními předpisy a procházeli dopravní situace. Také jsme si procvi-



čovali názvy dopravních značek a jejich významy a popisovali jsme si správné chování 
účastníků silničního provozu. Třídy prvního stupně navštívily nově zrekonstruované do-
pravní hřiště, kde si všichni mohli své teoretické znalosti ověřit v praxi. 
Dětem při jízdě stále činí problém sledovat, co se děje za nimi, a při odbočování vlevo 
dávat správně a bezpečně znamení o změně směru jízdy. Na upevňování těchto pravidel 
je třeba i nadále pracovat.
Žáci I. A a II. A se ve škole zúčastnili besedy s policistkou Nikolou Zavřelovou na téma 
vlastní bezpečí. Žáci I. B navštívili policejní stanici, kde se seznámili s prací policistů.
Naším cílem je, aby žáci jako účastníci dopravního provozu jezdili bezpečně a bez nehod.

II. stupeň
 
Dopravní výchova na druhém stupni probíhala v tomto školním roce v rámci předmětu 
Výchova ke zdraví. Žáci si rozšířili svoje znalosti pravidel silničního provozu a dopravních 
značek, natrénovali si přivolání IZS k nehodě a základy první pomoci.

ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Dne 18. 5. 2022 se žáci zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladší 
kategorii zastupovali Tomáš Svojanovský, Jakub Fránek, Alice Švábová a Nela Skřebská, 
starší kategorii Zdeněk Brázda, Miroslav Vacek, Barbora Dobešová a Magdaléna Trčková.
Soutěž zahrnuje čtyři disciplíny – test z pravidel silničního provozu, zdravovědu, kde žáci 
prakticky předvádějí poskytování první pomoci zraněnému, a praktickou část složenou  
z jízdy zručnosti a z jízdy na kole po dopravním hřišti za dohledu dopravních policistů.
V letošním roce se nám velmi dařilo a obě naše soutěžní družstva obsadila krásné druhé 
místo.
Nejlepší cyklistkou v mladší kategorii dívek byla vyhodnocena žákyně Nela Skřebská.
Za všechny roky, po které se dopravní soutěže účastníme, jsme měli letos v obou katego-
riích nejlepší výsledky.



ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Se školním parlamentem spolupracují paní učitelka Petra Víšková (zastupující za Mgr. Lenku 
Dobešovou) a paní asistentka Eva Karbašová. 
V září se uskutečnily volby členů parlamentu pro školní rok 2021/2022 a na další společ-
né schůzce byly probrány možnosti a akce, na kterých by se zástupci žáků chtěli a mohli 
podílet. Po delší nucené přestávce v činnosti z důvodu epidemické situace uspořádal 
školní parlament pro své spolužáky opět několik zajímavých akcí, např. oslavu Hallowee-
nu, výtvarnou soutěž a No backpack day.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se neuskutečnila návštěva parlamentu na adaptač-
ním pobytu žáků šestého ročníku ani původně plánovaný Vánoční sportovní turnaj.
V závěru školního roku uspořádali členové parlamentu společný výlet do olomoucké 
Pevnosti poznání.
 

X. Aktivity a prezentace školy 
na veřejnosti
ZAČÍT SPOLU 
Letní škola Začít spolu v Plzni
Ve dnech 16. – 20. 8. 2021 se čtyři naši pedagogové zúčastnili letní školy Začít spolu v Plzni.
Kurz byl koncipován do více úrovní. Kateřina Kotková, Jiřina Maivaldová a Dana Rabhi ab-
solvovaly úvodní základní část, jejímž obsahem bylo získání komplexního přehledu o vzdělá-
vacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu pracovat ve své třídě,  
a další inspiraci do pedagogické praxe zprostředkovanou zkušenými lektorkami. 
Miroslav Smolej absolvoval rozvíjející kurz vzdělávacího programu Začít spolu, který účastní-
kům nabídl komplexnější přehled informací o programu, spojený s praktickými dovednostmi 



a zaměřený především na to, jak zvyšovat kvalitu vlastní pedagogické činnosti v širších sou-
vislostech, jak co nejefektivněji plánovat centra aktivit a jak spolupracovat s rodinami dětí. 
Program byl opravdu bohatý. Kurz byl doplněn o dobrovolné vzdělávací semináře a worksho-
py zaměřené na rukodělné, hudebně-pohybové a jinak tvořivé činnosti pro děti a osobnost-
ně-rozvojové aktivity pro pedagogy. 
Hodnotná byla také beseda s dospělými absolventy, kteří prošli základním vzděláváním  
v programu Začít spolu. Ti se shodli na tom, že program Začít spolu pro ně měl velký význam, 
a to jak při navazujících studiích, tak i v osobním a profesním životě. 

Realizace vzdělávacího programu Začít spolu na naší škole
Oficiálně probíhalo vzdělávání v plném rozsahu dle programu Začít spolu v jedné první třídě, 
jeho principy však do své praxe zavádí na naší škole více učitelů. Současný koncept je nasta-
vený tak, že v dalších letech se bude v programu Začít spolu vzdělávat vždy minimálně jedna 
třída v každém ročníku na prvním stupni. 
Již od počátku se nám podařilo vytvořit úzké spolupracující prostředí s rodinami dětí, což je 
klíčový pilíř programu Začít spolu. 
S dětmi i rodiči jsme naplánovali vzdělávací témata, která školní rok provázela. Díky tomuto 
plánování se do výuky zapojovalo mnoho rodičů, prarodičů a ostatních členů rodiny. Buď 
byli součástí výuky jako pozorovatelé, nebo experti, nebo jsme je navštěvovali přímo v jejich 
zaměstnáních či prostřednictvím naplánovaných exkurzí. 
S rodiči jsme často vyhodnocovali průběh a kvalitu vzdělávání na pravidelných rodičovských 
setkáních, tzv. rodičovských kavárnách, kde jsme věnovali pozornost nejen evaluaci, ale také 
edukaci rodičů. Rodiče se tak blíže seznamovali s moderními výukovými metodami, vzdě-
lávali se v oblastech týkajících se vzdělávání a výchovy dětí (podpora vnitřní motivace dětí, 
podpora raného čtenářství atp.). Rodiny se také aktivně zapojovaly do příprav třídních akti-
vit, byly jejich součástí.
Dalším nosným pilířem programu Začít spolu je respektování individuality dítěte. Individuální 
přístup podporovala absence numerického hodnocení. Děti byly hodnoceny průběžně i su-
márně slovně, formativně, velký důraz byl kladen na jejich vlastní sebehodnocení. Růst, rozvoj 
a naplňování výstupů byly monitorovány prostřednictvím žákovských portfólií, a to na pravi-
delných individuálních konzultacích učitele, dítěte a rodiče. Individuální přístup podporovala 
také přítomnost asistenta pedagoga ve třídě a úzká spolupráce se školním poradenským 
pracovištěm. 
Děti jsou v programu aktivními činiteli. Učitel vytváří maximálně podnětné prostředí, děti 
přebírají v co možná největší míře zodpovědnost za své učení. 



V první třídě se podařilo vytvořit bezpečné prostředí pro otevřenou konstruktivistickou výuku. 
Děti se naučily kooperativně pracovat v centrech aktivit, zvykly si na režim dne, který začíná 
a končí komunitním kruhem. Získaly kompetence (každý na své individuální úrovni), které jsou 
potřebné při problémovém a badatelsky orientovaném vyučování – čtení s porozuměním, 
kritický pohled na věc, prezentace, argumentace, spolupráce, respekt k odlišným názorům, 
práce s chybou, práce s více zdroji informací, práce s hypotézou a její ověřování (soft skills).
Výuka v programu Začít spolu je maximálně provázaná s cyklem roku a obecně s reálným 
životem. Proto byly dveře naší třídy otevřené návštěvám, ale výuka probíhala často i mimo 
školu – v přírodě, ve veřejných institucích, v zaměstnáních rodičů atd. Jednalo se o tyto vzdě-
lávací aktivity:

30. 9. – 1. 10. adaptační pobyt s environmentální výukou ve Svratouchu 
5. 10. workshop se školní psycholožkou na téma Emoce
6. 10. čtenářská dílna v městské knihovně 
12. 10. pokračující workshop se školní psycholožkou na téma Emoce
25. 10. halloweenský den a halloweenský večer pro rodiče s dětmi
19. 11. charitativní pečení štrúdlu (finanční podpora charitativní organizace)
3. 12. mikulášský den 
7. 12. čtenářská dílna v městské knihovně
20. 12. slavnostní předání čítanek psaných rodiči a členy rodin dětí
13. 1. wokrshop s tatínkem Tomášem Kreslem (finanční gramotnost)
14. 1. nákup v obchodě Hruška
26. 1. workshop s maminkou Janou Petrovou (zubní hygiena)
28. 1. workshop s maminkou Vendulou Komárkovou (lidské smysly)
9. 3. představení povolání kominíka – dědeček pan Maivald 
11. 3. návštěva kadeřnictví a představení povolání kadeřnice 

– maminka Lucie Karkulíková 
14. 3. exkurze na Policejní stanici Svitavy, představení povolání policisty 

– tatínek Martin Dobeš



15. 3. beseda o motorkách, představení povolání mechanika, 
ukázka motocyklů – tatínek Michal Petr 

24. 3. čtenářská dílna v městské knihovně
1. 4. Noc s Andersenem 
6. 4. představení práce na poli, prohlídka traktorů s tatínkem 

Jiřím Lněničkou 
8. 4. prohlídka statku, seznámení s hospodářskými zvířaty, pečením chleba, 

sázením rostlin u maminky Barbory Aydin
20. 4. exkurze Liko Svitavy a návštěva bezobalového obchodu Čistá komůrka 

Svitavy
22. 4. Den Země – Ukliďme Česko (úklid odpadků a piknik v přírodě) 
11. 5. exkurze v ZKO Svitavy-Lačnov
13. 5. exkurze a edukační program v Psím hotelu Kukle u babičky 

Jolanty Svobodové 
13. 6. den se záchrannými složkami, výchova ke zdraví, první pomoc  
22. 6. pasování na čtenáře v Ottendorferově domě 
27. – 29. 6. škola v přírodě ve Svratouchu, poznávání ekosystémů les, louka, rybník

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Třída VI. B je partou dobrosrdečných děvčat a chlapců, kterým velmi záleží na ostat-
ních. Proto je nadchl charitativní projekt Ježíškových vnoučat, který pořádá už několik 
let Nadační fond Českého rozhlasu a jehož posláním je vracet radost a plamínek do očí 
opuštěným seniorům, kteří z jakéhokoli důvodu ztratili zájem vlastní rodiny.
Za uplynulých pět ročníků se podařilo díky dárcům, Ježíškovým vnoučatům, splnit přání 
desetitisícům osamělých duší. Mezi přání babiček a dědoušků nepatří jen hmotné věci, 
ale i ty nejzákladnější, nejobyčejnější, jako je obejmutí, telefonát nebo blízkost někoho, 
kdo by byl ochoten naslouchat jejich příběhům. 
Srdce našich šesťáků zasáhlo přání 76leté paní Alenky, která většinu dne tráví v lůžku  
a příliš nekomunikuje. I přes svůj stav však paní Alenka dbá na to, aby byla pěkně upra-



vená a učesaná a pohledem se vždy kontroluje ve velkém zrcadle na stěně, které je 
však po většinu času mimo její dosah. Jejím přáním bylo mít na stolku svoje zvětšovací 
zrcadlo, v němž by se mohla kdykoliv přesvědčit, že je s ní vše v pořádku. Naše děti se 
rozhodly jí toto přání splnit a k zrcadlu přidaly i kupu vlastnoručních přáníček se vzkazy 
a hřejivými slovy. Dokázaly tak vykouzlit úsměv na její tváři a svým gestem dojali nejen 
paní Alenku, ale i sociální pracovnice domova. Přímo ho ocenil i tým Ježíškových vnou-
čat v čele se zakladatelkou projektu, paní Olgou Štrejbarovou, a dětem poslal nádherný 
děkovný dopis. 
"Každý, kdo zachrání jednu duši, je nahlížen, jako by zachránil celý svět." 

ŽÁK ROKU
Do letošního ročníku slavnostního ocenění nejlepších žáků města Svitavy byla za naši 
školu nominována Jana Kučírková z třídy IX. A. 
Jana byla žákyní naší školy teprve od loňského roku, kdy se do Svitav přistěhovala  
z Olešnice a nastoupila k nám do devátého ročníku. Do své nové třídy se okamžitě vý-
borně začlenila a se svými spolužáky měla po celou dobu pěkné vztahy.
Přestože se v životě potýkala s velkou nepřízní osudu a prošla si situacemi, které by těžce 
snášeli i dospělí, dokázala se s nimi vyrovnat a díky své touze po vzdělání, nezměrnému 
úsilí a píli i poctivému přístupu k práci, pečlivosti a pevné vůli se zařadila mezi nejlepší 
žáky ve třídě. 
Jana je především jazykově nadaná. Mezi její oblíbené předměty patří anglický jazyk, 
ale baví ji také český jazyk, především jeho mluvnická stránka.
Již během prvních pár měsíců projevila své znalosti a schopnosti, které zúročila nejen 
během řady soutěží, kterých se zúčastnila, ale také přímo ve výuce. 
Škola v Olešnici, kam dříve docházela, jí neposkytovala tolik možností účastnit se soutě-
ží, proto veškerých úspěchů dosáhla až na naší škole. Výborné umístění získala v Olym-
piádě z německého jazyka, v Olympiádě z anglického jazyka, a v Olympiádě z českého 
jazyka, kde pokaždé obsadila krásné druhé místo. Naši školu výborně reprezentovala 
v okresním kole z Olympiády z anglického jazyka, do okresního kola postoupila také  
v recitační soutěži. 
Mezi Janiny koníčky patří hra na flétnu, které se věnuje již od dětství, ráda čte a také se 
sama pokouší knihy psát. Zaměřuje se hlavně na romány.



SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU

Datum Popis Účastník
6. 9. 2021 focení prvňáčků do MF Dnes 1. ročník
6. 9. 2021 Cesta kolem světa (muzeum) VI. A
7. 9. 2021 sebeobrana - ukázky I. A, II. A

7. 9. 2021 třídní schůzky pro rodiče žáků 
(kromě 1. tříd)

rodiče žáků 
(kromě 1. tříd)

8. 9. 2021 knihovna I. A
8. 9. 2021 sebeobrana - ukázky II. B, III. A, III. B, III. C
9. 9. 2021 dopravní hřiště III. B

9. 9. 2021 Místo, kde žijeme 
- komentovaná vycházka IV. A

10. 9. 2021 dopravní hřiště III. C
13. 9. 2021 dopravní hřiště IV. C
15. 9. 2021 dopravní hřiště V. C
15. 9. 2021 knihovna III. C
15. 9. 2021 dopravní hřiště IV. B
16. 9. 2021 exkurze - Moravská Třebová VII. A
16. 9. 2021 dopravní hřiště IV. A

29. 9. 2021 Brouk Pytlík očima entomologa 
(muzeum) VII. B

21. 9. 2021 koloběžky V. C
22. 9. 2021 muzeum V. A



23. 10. 2021 beseda s Ing. Pospíšilem 
ze SOU Svitavy - náborová činnost IX. A, IX. B

24. 9. 2021 spaní ve škole I. A
24. 9. 2021 knihovna IV. C

24. 9. 2021 historická procházka v okolí města 
Svitavy V. A

24. 9. 2021 Den otevřených dveří slunečních 
elektráren, Kunčina IX. A, IX. B

29. 9. 2021 -1. 10. 
2021 adaptační pobyt v Budislavi 6. ročník

29. 9. 2021 dopravní hřiště V. B

29. 9. 2021 Brouk Pytlík očima entomologa 
(muzeum) IV. A

30. 9. - 1. 10. 2021 adaptační pobyt ve Svratouchu I. B
6. 10. 2021 plavání 5. ročník
6. 10. 2021 Semiramis - preventivní program VII. A, VII. B
6. 10. 2021 Polička (muzeum) IV. B
6. 10. 2021 knihovna I. B
7. 10. 2021 Bonanza II. B
7. 10. 2021 knihovna IV. A
8. 10. 2021 knihovna I. A
8. 10. 2021 dopravní hřiště + lanové centrum V. A
8. 10. 2021 keramická dílna II. A
8. 10. 2021 Houby Svitavska (muzeum) V. A
11. 10. 2021 knihovna I. A
12. 10. 2021 Stonožka - preventivní program III. A, III. B, IV. A



12. 10. 2021 muzeum III. C
13. 10. 2021 plavání 5. ročník
20. 10. 2021 plavání 5. ročník
20. 10. 2021 keramická dílna IV. B
20. 10. 2021 knihovna III. A
21. 10. 2021 knihovna V. C
21. 10. 2021 spaní ve škole VIII. A
22. 10. 2021 exkurze - SOU Svitavy IX. B
22. 10. 2021 spaní ve škole IX. A
25. – 26. 10. 2021 ekologický pobyt - Oucmanice IV. A, IV. C
25. 10. 2021 divadlo Bílý Tesák V. A
26. 10. 2021 Stonožka - preventivní program II. A, II. B, III. C
1. 11. 2021 exkurze - SOU Svitavy IX. A
2. 11. 2021 exkurze - Praha IX. B

3. 11. 2021 Skrytá nebezpečí internetu 2 
- preventivní program VI. A

3. 11. 2021 plavání 5. ročník

3. 11. 2021 Skrytá nebezpečí internetu 2 
- preventivní program VI. B

3. 11. 2021 muzeum III. A
4. 11. 2021 Zdravohrátky na SZŠ Svitavy vybraní žáci
5. 11. 2021 fotografický workshop v muzeu vybraní žáci
5. 11. 2021 knihovna I. A

8. 11. 2021 Zvířátka a Petrovští - hudební pohádka I. A, II. A, II. B, III. A, 
III. B, III. C, IV. B, IV. C

8. 11. 2021 keramická dílna II. B



9. 11. 2021 Sex, AIDS a vztahy 
- preventivní program  IX. A

9. 11. 2021 Skrytá nebezpečí internetu 1 
- preventivní program VII. B

10. 11. 2021 plavání 5. ročník

10. 11. 2021 Plavba po on-line moři 
- preventivní program IV. B

11. 11. 2021 Skrytá nebezpečí internetu 1 
- preventivní program V. B, V. C

16. 11. 2021 keramická dílna III. C
23. 11. 2021 knihovna IV. C
24. 11. 2021 plavání 5. ročník

24. 11. 2021 Plavba po on-line moři 
- preventivní program IV. C

24. 11. 2021 Skrytá nebezpečí internetu 1 
- preventivní program V. A

25. 11. 2021 exkurze - Brno V. A
25. 11. 2021 keramika II. A

25. 11. 2021 Přátelství a láska 
- preventivní program VIII. A

25. 11. 2021 Sex, AIDS a vztahy 
- preventivní program IX. B

1. 12. 2021 plavání 5. ročník
7. 12. 2021 Vánoce v muzeu II. A, IV. C

7. 12. 2021 beseda s p. Nakládalovou z Úřadu 
práce Svitavy IX. A

7. 12. 2021 knihovna I. B



8. 12. 2021 keramická dílna IV. C
8. 12. 2021 plavání 5. ročník
8. 12. 2021 knihovna III. B

10. 12. 2021 beseda s p. Nakládalovou z Úřadu 
práce Svitavy IX. B

13. 12. 2021 Jů a Hele - divadelní představení IV. B
13. 12. 2021 Vánoce - divadelní představení III. C, IV. C
14. 12. 2021 keramická dílna I. A
15. 12. 2021 plavání 5. ročník
15. 12. 2021 Semiramis - preventivní program VI. A
15. 12. 2021 Vánoce v muzeu V. A
16. 12. 2021 knihovna IV. A
16. 12. 2021 Vánoce v muzeu VI. B
16. 12. 2021 projektový den na SOU Svitavy vybraní žáci
17. 12. 2021 exkurze - Moravská Třebová VI. A
17. 12. 2021 Vánoce v muzeu III. C
5. 1. 2022 plavání 5. ročník
11. 1. 2022 Olympiáda z dějepisu - školní kolo vybraní žáci
12. 1. 2022 plavání 5. ročník
19. 1. 2022 plavání 4. ročník

20. 1. 2022 Přátelství a láska 
- preventivní program VIII. B

20. 1. 2022 Skrytá nebezpečí internetu 1 
- preventivní program VII. A

21. 1. 2022 Plavba po on-line moři 
-preventivní program IV. A



25. 1. 2022 Olympiáda z českého jazyka 
- školní kolo vybraní žáci

27. 1. 2022 soutěž Mladý chemik vybraní žáci
28. 1. 2022 knihovna I. A

28. 1. 2022 Tonda obal na cestách 
- ekologický program všechny ročníky

1. 2. 2022 Olympiáda z německého jazyka 
- školní kolo vybraní žáci

3. 2. 2022 Biologická olympiáda - školní kolo vybraní žáci
8. 2. 2022 sportovní program v hale Na Střelnici I. A

8. 2. 2022 Olympiáda z anglického jazyka 
- školní kolo vybraní žáci

10. 2. 2022 Finanční gramotnost - projektový den VII. B
10. 2. 2022 projekce on-line filmu 13 minut IX. A, IX. B

15. 2. 2022 Olympiáda z ruského jazyka 
- školní kolo vybraní žáci

15. 2. 2022 recitační soutěž - školní kolo vybraní žáci 2. stupně
17. 2. 2022 muzeum IV. A
18. 2. 2022 exkurze - Moravská Třebová VI. B
20. – 26. 2. 2022 lyžařský výcvik VIII. A, VIII. B
22. 2. 2022 recitační soutěž - oblastní kolo vybraní žáci 1. stupně
23. 2. 2022 recitační soutěž - oblastní kolo vybraní žáci 2. stupně
24. 2. 2022 exkurze - Praha IV. B
25. 2. 2022 knihovna II. B

7. 3. 2022 volejbal žactva IV. kategorie 
- obvodní kolo vybraní žáci

7. 3. 2022 knihovna V. A



9. 3. 2022 krajský přebor v šachu vybraní žáci

9. 3. 2022 basketbal žactva IV. kategorie (dívky) 
- obvodní kolo vybraní žáci

9. 3. 2022 knihovna III. C

10. 3. 2022 basketbal žactva IV. kategorie 
(chlapci) - obvodní kolo vybraní žáci

11. 3. 2022 knihovna I. A
13. – 18. 3. 2022 lyžařský výcvik VII. A, VII. B
16. 3. 2022 recitační soutěž - oblastní kolo vybraní žáci 2. stupně

17. 3. 2022 Olympiáda z anglického jazyka 
- okresní kolo vybraní žáci

18. 3. 2022 matematická soutěž Klokan vybraní žáci 2. stupně

21. 3. 2022 basketbal žactva IV. kategorie 
(chlapci) - okresní kolo vybraní žáci

22. 3. 2022 Olympiáda z dějepisu - okresní kolo vybraní žáci
22. 3. 2022 testování TIMSS 2023 IV. B
23. 3. 2022 plavání 3. a 4. ročník
24. 3. 2022 testování TIMSS 2023 IV. C
25. 3. 2022 muzeum II. A
25. 3. 2022 exkurze - Semanín IV. C

29. 3. 2022 Olympiáda z českého jazyka 
- okresní kolo vybraní žáci

29. 3. 2022 muzeum III. C

30. 3. 2022 basketbal žactva IV. kategorie 
(chlapci) - krajské kolo vybraní žáci

30. 3. 2022 plavání 3. a 4. ročník
31. 3. 2022 keramická dílna I. A



31. 3. 2022 projektový den na SZŠ Svitavy V. B
1. 4. 2022 knihovna I. B, IV. C
4. 4. 2022 knihovna III. A

4. 4. 2022 Tvoje cesta načisto 
- preventivní program IX. A

5. 4. 2022 Svitavská čtečka vybraní žáci
5. 4. 2022 muzeum I. A
6. 4. 2022 recitační soutěž - krajské kolo vybraní žáci
6. 4. 2022 florbal - obvodní kolo 4. a 5. ročník
6. 4. 2022 plavání IV. A, IV. B, IV. C
6. 4. 2022 knihovna I. A
6. 4. 2022 Semiramis - preventivní program VI. B

6. 4. 2022 Tvoje cesta načisto 
- preventivní program VIII. B

6. 4. 2022 plavání III. A, III. B, III. C
6. 4. 2022 muzeum V. A

7. 4. 2022 Dětská scéna, přehlídka dětských 
recitátorů - krajské kolo vybraní žáci

11. 4. 2022 minifotbal (chlapci) - obvodní kolo 8. a 9. ročník
11. 4. 2022 Olympiáda z biologie - okresní kolo vybraní žáci
11. 4. 2022 Semiramis - preventivní program VII. A
11. 4. 2022 divadlo Trám I. A, II. A, II. B
11. 4. 2022 Semiramis - preventivní program VII. B
12. 4. 2022 přijímací zkoušky na SŠ IX. A, IX. B

12. 4. 2022 Olympiáda z matematiky -  okresní 
kolo vybraní žáci



12. 4. 2022 Konflikty, pocity a já 
- preventivní program VIII. B

12. 4. 2022 pedagogická rada
13. 4. 2022 přijímací zkoušky na SŠ IX. A, IX. B
13. 4. 2022 plavání 3. ročník
13. 4. 2022 plavání 4. ročník
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny vybrané ročníky
15. 4. 2022 státní svátek vybrané ročníky
18. 4. 2022 Velikonoční pondělí vybrané ročníky
19. 4. 2022 ředitelské volno vybrané ročníky
20. 4. 2022 minifotbal (dívky) - okresní kolo 8. a 9. ročník
20. 4. 2022 exkurze - Liko I. B
20. 4. 2022 sázení stromů ve Vodárenském lese I. A
21. 4. 2022 florbal - okresní kolo 4. a 5. ročník
21. 4. 2022 exkurze - Moravská Třebová VII. B

21. 4. 2022 planetárium 
+ divadelní představení - Brno IV. A, IV. C

21. 4. 2022 vlastní bezpečí I. A
21. 4. 2022 vlastní bezpečí II. A
21. 4. 2022 projektový den na SOU VIII. B
22. 4. 2022 minifotbal (chlapci) - okresní kolo 8. a 9. ročník
22. 4. 2022 Ukliďme Česko I. B
22. 4. 2022 Ukliďme Česko IV. C
22. 4. 2022 Ukliďme Česko V. A
22. 4. 2022 Ukliďme Česko II. A, II. B
22. 4. 2022 Ukliďme Česko III. C



22. 4. 2022 Ukliďme Česko VII. B
22. 4. 2022 Ukliďme Česko V. C
22. 4. 2022 Ukliďme Česko VIII. B

22. 4. 2022 Tvoje cesta načisto 
- preventivní program VIII. A

22. 4. 2022 keramika I. A
26. 4. 2022 Pohár rozhlasu vybraní žáci 2. stupně

26. 4. 2022 Konflikty, pocity a já 
- preventivní program VIII. A

27. 4. 2022 Olympiáda z anglického jazyka 
- krajské kolo vybraní žáci

27.4. 2022 plavání 3. ročník
27. 4. 2022 McDonald‘s Cup 1. – 3. ročník

27. 4. 2022 Tvoje cesta načisto 
- preventivní program VII. B

28. 4. 2022 McDonald‘s Cup 4. a 5. ročník

28. 4. 2022 Tvoje cesta načisto 
- preventivní program IX. B

29. 4. 2022 kino Vesmír 3. – 5. ročník
29. 4. 2022 Semiramis - preventivní program VI. B
29. 4. 2022 keramika II. B

29. 4. 2022 exkurze a workshop 
ve firmě Schaeffler VIII. B

2. 5. 2022 McDonald‘s Cup - okresní kolo 4. – 5. ročník
3. 5. 2022 provozní porada

4. 5. 2022 vlastivědná exkurze 
- návštěva jeskyně v Rudce IV. C



4. 5. 2022 plavání 3. ročník
5. 5. 2022 exkurze - Praha IX. A
6. 5. 2022 vybíjená - obvodní kolo 4. a 5. ročník
6. 5. 2022 exkurze - Polička V. A
6. 5. 2022 knihovna III. C
9. 5. 2022 přírodověda v přírodě IV. A

10. 5. 2022 Pohár rozhlasu 
- okresní kolo v Litomyšli vybraní žáci

11. 5. 2022 exkurze - Praha (Pražský hrad) vybraní žáci
11. 5. 2022 plavání 3. ročník
11. 5. 2022 ZKO Svitavy-Lačnov I. B

12. 5. 2022 Plavba po on-line moři 
- preventivní program III. A

12. 5. 2022 knihovna I. A
12. 5. 2022 dopravní hřiště vybraní žáci
13. 5. 2022 vybíjená - okresní kolo v Litomyšli vybraní žáci
17. 5. 2022 třídní schůzky všechny ročníky
18. 5. 2022 dopravní soutěž - okresní kolo vybraní žáci
18. 5. 2022 vybíjená - krajské kolo v Ústí nad Orlicí vybraní žáci
18. 5. 2022 plavání 3. ročník
18. 5. 2022 výlet do středověku - Polička IV. A
19. 5. 2022 exkurze - Holice, Dvůr Králové VII. A, VII. B
23. 5. 2022 Madagaskar - kino Vesmír 2. stupeň
25. 5. 2022 plavání 3. ročník

25. 5. 2022 
Olympiáda MŠ 
(pomoc na stanovištích) 
- sportovní hala Svitavy

vybraní žáci



26. 5. 2022 výlet - Borová II. A
26. 5. 2022 dramatická školička v divadle Trám I. A, III. C 
30. 5. 2022 plavání 3. ročník
31. 5. 2022 projektový den na SZŠ Svitavy VI. A
31. 5. 2022 provozní porada
3. 6. 2022 školní výlet V. B
7. 6. 2022 generální zkouška Felberiády vybraní žáci
7. 6. 2022 generální zkouška Felberiády vybrané ročníky
8. 6. 2022 Felberiáda - dopolední představení všechny ročníky
9. – 10. 6. 2022 výlet - Svratouch vybraní žáci

10. 6. 2022 Sněhurka a sedm trpaslíků 
- Janáčkovo divadlo v Brně I. A, IV. A 

10. 6. 2022 výlet - Laser Game, Pardubice VIII. A
13. 6. 2022 výlet - Laser Game, Brno VI. B

13. 6. 2022
Ochrana člověka za běžných rizik 
a mimořádných událostí 
- projektový den 

první stupeň + IX. A

14. 6. 2022 výlet - Brno V. A
14. 6. 2022 výlet - Litomyšl, Nové Hrady IV. A, IV. C
14. 6. 2022 výlet - Bongo, Brno II. B, III. B
14. 6. 2022 výlet - ZOO Olomouc III. A, III. C

14. 6. 2022
Ochrana člověka za běžných rizik 
a mimořádných událostí 
- projektový den 

druhý stupeň

15. 6. 2022 výlet - ZOO Olomouc I. A
15. 6. 2022 výlet - Jungle park, Brno VII. A



16. 6. 2022 knihovna IV. A
17. 6. 2022 výlet - Svitavy VI. A
17. 6. 2022 dopravní hřiště II. B
20. 6. 2022 výlet - Laser Game, Pardubice VIII. B
20. 6. 2022 ekosystém lesa (Vodárenský les) IV. B
20. 6. 2022 bowling III. A
20. 6. 2022 dopravní hřiště IV. A
20. 6. 2022 knihovna IV. C
21. 6. 2022 pedagogická rada
22. 6. 2022 exkurze - Litomyšl IX. B
22. – 23. 6. 2022 výlet - Dolní Čermná IX. A
22. 6. 2022 projekt EVVO IV. C
22. 6. 2022 bowling II. B
23. 6. 2022 exkurze - Praha VIII. B
23. 6. 2022 výlet - Olomouc VII. B
23. 6. 2022 Bonanza V. A
24. 6. 2022 projekt EVVO (Vodárenský les) V. B
24. 6. 2022 dopravní hřiště II. A
24. 6. 2022 dopravní hřiště III. A
24. 6. 2022 muzeum VI. A
27. 6. 2022 EVVO (Rosnička) V. A
27. – 29. 6. 2022 škola v přírodě - Svratouch I. B + V. C
28. 6. 2022 výlet ŠŽP - Olomouc vybraní žáci
28. 6. 2022 EVVO (Semanín) VIII. A, VIII. B



XI. Informace o zájmovém 
vzdělávání, vícedenních akcích 
pořádaných školou
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Činnost školní družiny 
Školní družina pracovala v tomto školním roce se 180 dětmi, které byly rozděleny do 
šesti oddělení. Oddělení vedly vychovatelky Lenka Kvasničková, Radka Korcová, Hana 
Sejkorová, Miroslava Marková a vychovatelé Milan Lorenc a Jan Navrátil. V odděleních 
pracovaly také asistentky pedagoga Jiřina Maivaldová, Lenka Myšková a Jana Tulpová.
Školní družina v tomto školním roce poprvé realizovala celodružinovou celoroční hru 
nazvanou Cesta po tajuplných ostrovech. Plněním konkrétních úkolů z osmi etap, do 
kterých byla hra rozdělena, byl uskutečňován ŠVP školní družiny a všechna oddělení hru 
úspěšně dokončila.
Nově jsme také využívali možnosti, které nám nabízí polytechnická učebna. Byly vyu-
žívány robotické stavebnice, ruční nářadí pro opracování dřeva, enkaustické žehličky  
a Big shot. Nové aktivity žáci velmi přivítali.
Během prvního pololetí školního roku bylo naplánováno několik společných celodruži-
nových akcí, které bohužel vzhledem k opatření vlády nebylo možno uskutečnit. Byly 
nahrazeny aktivitami v jednotlivých odděleních. V druhém pololetí se již činnost školní 
družiny vrátila k normálnímu režimu a konalo se několik celodružinových akcí. Dále byly 
realizovány podzimní a jarní výstavy dětských prací.



CELODRUŽINOVÉ AKCE
Čarodějné odpoledne
Sportovní odpoledne
Netradiční olympiáda

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Prostřednictvím kroužků žáci rozvíjejí své zájmy, schopnosti a dovednosti, a hodnotně 
tak využívají svůj volný čas. Tyto aktivity se navíc významnou měrou podílejí na pre-
venci rizikových jevů. 

Kroužky vedené našimi pedagogy pod hlavičkou SVČ

Název:    Keramika pro začátečníky
Vedla:    Lenka Kvasničková
Pro koho byl určen:  pro začátečníky od 2. ročníku

Název:    Keramika pro mírně pokročilé
Vedla:    Lenka Kvasničková
Pro koho byl určen:  pro mírně pokročilé od 2. ročníku

Název:    Akvaristický kroužek
Vedla:    Mgr. Hana Mauerová
Pro koho byl určen:  pro žáky 4. – 9. ročníku

Název:    Robotika I
Vedl:               Mgr. Miroslav Smolej
Pro koho byl určen:  pro žáky 1. – 3. ročníku

Název:    Robotika II
Vedl:               Mgr. Pavel Dědič



Pro koho byl určen:  pro žáky 4. – 6. ročníku

Název:    Kutílek
Vedl:               Ing. Pavel Černý
Pro koho byl určen:  pro žáky 2. – 7. ročníku

Kroužky vedené našimi pedagogy

Název:    Aj pro 1. ročník
Vedla:    Mgr. Jana Machová
Pro koho byl určen:  pro žáky I. A
    
Název:   Aj pro 1. ročník
Vedla:    Mgr. Kateřina Kembitzká
Pro koho byl určen:  pro žáky I. B

Název:   Aj pro 1. ročník
Vedla:    Mgr. Kateřina Kotková
Pro koho byl určen:  pro žáky I. A, I. B

Název:   Aj pro 2. ročník
Vedla:    Mgr. Lenka Machová
Pro koho byl určen:  pro žáky II. A

Název:   Aj pro 2. ročník
Vedla:    Mgr. Tereza Mlatečková 
Pro koho byl určen:  pro žáky II. B

Název:   Aj pro 2. ročník
Vedla:    Mgr. Věra Ducháčková
Pro koho byl určen:  pro žáky II. A, II. B

Název:    Hodina pohybu navíc 
Vedla:    Jana Hořovská, DiS., Hana Sejkorová, DiS.
Pro koho byl určen:  pro žáky školní družiny



VÝJEZDY ŽÁKŮ MIMO OBJEKT ŠKOLY
Exkurzně-adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
V letošním školním roce žáci 6. ročníku opět vyrazili na exkurzně-adaptační pobyt v Bu-
dislavi u Litomyšle. Tentokrát však ve zkrácené délce, a to od 29. 9. do 1. 10. Vedoucím 
kurzu byl Pavel Dědič, třídními učitelkami, které pobyt absolvovaly, byly Jana Ovadová 
a Tereza Mlatečková. 
Žáci byli ubytovaní v chatkách v zařízení DT TOS v blízkosti přírodní rezervace Maštale. 
K dispozici měli venkovní hřiště a klubovnu, strava byla zajištěna v místní jídelně.
Náplní pobytu bylo stmelování třídních kolektivů a budování pozitivního vztahu mezi 
žáky a jejich novými třídními učiteli. Denní program byl orientován na terénní výuku  
a vycházel zejména z obsahu vyučovacích předmětů Přírodopis a Zeměpis. Žáci pozná-
vali okolí Budislavi, navštívili přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale a záchrannou stanici 
Pasíčka. 
Večery byly věnovány nejrůznějším kooperativním aktivitám jak v jednotlivých třídách, 
tak napříč ročníkem. 
Z hlediska náplně i počasí se letošní pobyt opět vydařil.

Zderaz s prvňáčky
Jako každý rok se i letos (10. – 11. 10.) vydali žáci prvního ročníku na dobrodružnou vý-
pravu se skřítky do obce Zderaz. I přes nepříznivé počasí zvládli postavit domečky oby-
vatelům lesa, projít okolí záchranné stanice Pasíčka a pozorovat čápa bílého a černého. 
Díky pobytu měli možnost lépe poznat své nové spolužáky a učitele a zažili spoustu zá-
bavy při hraní her, vytváření papírových postaviček a společném povídání. 

EVVO pobyt v přírodě 
Plánovaný říjnový EVVO pobytový program Kousky přírody v Oucmanicích pro žáky  
IV. A a IV. C proběhl ve dnech 24. a 25. 10. Program byl plný akčních her, pohybových ak-
tivit a pracovních činností. Netradiční bylo ubytování na statku, v pokojích s přírodními 
názvy – V brlohu, V mraveništi, Na pasece, V lesíku a V rybníku. 
Po dlouhé době byli žáci bez rodičů a učení v přírodě je velice bavilo. Zabývali se různými 
ekosystémy, poslouchali zajímavé přednášky o přírodě, zkoumali a bádali. Ukázali, že 
umí vzít za práci v rukodělných dílnách, a do školy si pak přivezli povedené, vlastnoručně 
vyrobené ptačí budky. 



Večer patřil různým hrám a kvízům a také svátku Halloween. Zpívalo se, malovalo  
a vládla dobrá nálada. Žáci se mezi sebou lépe poznali a navázali nová kamarádství. 
EVVO pobyt v přírodě proběhl bez problémů a žáci si osvojili další dovednosti.

Lyžařský výcvik 
Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány dva lyžařské výcviky. 
Jako náhradní akce za školní rok 2020/2021 proběhl 20. – 25. února lyžařský kurz žáků 
osmého ročníku (40 žáků) v Janoušově. Vedoucím kurzu byl Jiří Petr, DiS., vyučujícími  
a instruktory Mgr. Lenka Machová, Mgr. Kateřina Kotková a Bc. Jan Navrátil. 
Ve dnech 13. – 18. března se v areálu Šerlišského mlýna (Deštné) uskutečnil výcvik žáků  
7. ročníku (45 žáků). Vedoucí kurzu byla Petra Víšková, jako instruktoři se na kurzu podí-
leli Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Pavel Kopecký a Jiří Petr, DiS.
Oba lyžařské kurzy proběhly bez problémů, všichni žáci splnili cíle výcviku a osvojili si 
nové pohybové dovednosti. 
Pro lyžařský výcvik v příštím školním roce je zamluvena chata Vigona v Čenkovicích.

XII. Informace 
o školním stravování
Školní jídelna, která je nedílnou součástí školy, umožňuje v rámci své hlavní činnosti stra-
vování žákům i zaměstnancům. Vedlejší hospodářská činnost je zaměřena na přípravu 
svačin pro žáky a obědů pro cizí strávníky. 
O přípravu pokrmů se u nás stará profesionální kolektiv kuchařek a kuchařů, kteří pravi-
delně sledují nové trendy v gastronomii, využívají nové postupy a zařazují nové receptury. 
V roce 2019 prošel stravovací pavilon kompletní rekonstrukcí a od 1. ledna 2020 byla 
jídelna i kuchyň slavnostně otevřena. Jídelna je koncepčně rozdělena na prostor pro 
žáky a pedagogy a cizí strávníky. Její součástí je nápojové centrum a salátový pult, kde 
si strávníci mohou dle vlastní chuti vybrat z denní nabídky čerstvých salátů či ovoce, 



případně dresinků. Kuchyně je vybavená nejmodernějšími zařízeními a přístroji.
Jídelna získala dvakrát za sebou prestižní ocenění Gastrohvězda školních jídelen, které 
vyjadřuje uznání kolektivům zařízení školního stravování z Pardubického kraje, které se 
zasloužily o jeho reprezentaci. Jedním z kritérií pro získání ocenění je účast v celostátní 
soutěži o nejlepší školní oběd Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravová-
ní. V tomto ohledu ZŠ Svitavy, Felberova 2 v Pardubickém kraji bezkonkurenčně vede, 
protože mezi nejlepších deset účastníků z celé republiky postoupila již 4x, z toho jednou 
skončila druhá a jednou obsadila příčku nejvyšší.
Důsledným dodržováním systému kritických bodů a hygienických norem, spolu s pestrou 
nabídkou jídel splňujících atributy zdravé výživy, navíc ve většině případů s možností 
výběru ze dvou alternativ, splňuje naše školní jídelna a kuchyně náročné požadavky kla-
dené na současné kvalitní stravování. 

Hlavní činnost Vedlejší hospodářská činnost

Žáci Zaměstnanci Celkem Svačiny Cizí 
strávníci

Akce
Obědy/svačiny

Počet jídel celkem 68 926 11 384 80 310 9 011 31 328 0
Počet jídel 
za měsíc 6 893 1 139 8 031 901 3 133 0

Počet jídel 
za měsíc 

– bezlepková 
dieta

263 33 296 0 105 0



XIII. Výsledky inspekční 
činnosti provedené 
Českou školní inspekcí
Dne 22. 3. 2022 proběhla inspekční činnost v rámci testování TIMSS. Pan inspektor PhDr. 
Libor Klement, MBA, přijel zkontrolovat průběh testování v matematice a v přírodních 
vědách u žáků čtvrtých ročníků. 



XIV. Základní údaje 
o hospodaření školy 2021/2022
Rozpočet na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje – ze SR        

Příjmy: k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022
Dotace: ÚZ 33 353 přímé výdaje 42 596 060,00    21 715 847,00
Respirátory, roušky, AG testy 339 158,05 79 533,00
OON – doučování ÚZ 33086 0 147 225,00
ÚZ 33088 – mobilní technologie 0 223 000,00
ÚZ 33087 – digitální učební pomůcky 0 453 000,00
Celkem: 42 935 218,05    22 618 605,00

Výdaje:
Platy 30 348 330,00 14 237 491,09
Ostatní osobní náklady + ÚZ 33086 200 744,00 270 810,00
Pojistné + FKSP 10 872 667,43 5 016 554,65
ONIV přímé 835 160,52 744 467,65        
Respirátory, roušky, AG testy 339 158,05 69 101,75
ÚZ 33088 0 226 900,00
ÚZ 33087 0 43 374,00
Celkem: 42 596 060,00 20 608 699,14     
Hospodářský výsledek:                     0 2 009 905,86



Rozpočet na provoz – z ÚSC     

Příjmy: k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022    
Dotace: na provoz + odpisy    3 494 000,00      1 866 500,00
G - Environmentální aktivity, Ekopobyt 
– ZŠ Svitavy, Felberova 2                                 29 400,00    0

transferový podíl z majetku EU        620 261,00         310 133,00
oprava střechy 1 560 000,00
Vlastní příjmy 2 278 313,16    2 043 539,05     
Použití fondu z ostatních titulů – W for W 77 034,00 31 814,00
Bezúplatné nabytí majetku – Projekt ZŠ Štítina 523 374,61
Použití rezervního fondu 116 559,25 0
Celkem: 6 615 567,41      6 335 360,66

Výdaje:
Spotřeba materiálu 2 090 396,86      1 620 512,77
Spotřeba energie     1 295 508,31 669 082,06        
Opravy a udržování     253 647,24 782 342,25
Služby     714 043,01         635 671,34
Jiné ostatní náklady – pojištění, neupl. DPH, 
DDHM… 774 315,99      947 442,04        

Odpisy     1 487 656,00         744 911,00
Celkem:     6 615 567,41     5 399 961,46
Hospodářský výsledek: 0 935 399,20



Ekonomická činnost 

k 31. 12. 2021   k 30. 6. 2022                         
Výnosy     2 171 413,37          1 571 096,84
Náklady           2 027 559,12     1 358 225,41
Hospodářský výsledek: 143 854,25       212 871,43

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 v roce 2022 – celkem 143 854,25 Kč:       

fond rezervní: 143 854,25 Kč

DVPP:
9 – 12/21 7 710 Kč
1 – 08/22 79 270 Kč

ÚRAZY
Počet všech úrazů (dle knihy úrazů): 81 (stav ke dni 31. 8. 2022)

Počet úrazů se záznamem: 28

Z toho odškodněno: 20
(Adam Podařil, Zdeněk Opršál, Nikola Klara Cheung, Petra Navrátilová, Jana Šárková, 
Šimon Ulrych, Bára Prudilová, Tereza Šejnohová, Vendula Dobešová, Karel Dědič, On-
dřej Ács, Denisa Hápová, Michaela Ácsová, Karolína Janků, Veronika Šafaříková, Jan 
Průša, Dominik Beneš, Klára Petličková, Nikola Karbašová, Daria Shistopal)

Z toho neodškodněno: 8



(David Gerišer, Laura Elen Hájková, Tomáš Müller, Teodor Brusenbauch, Vendula Vac-
ková, Tereza Ficková, Matěj Vaculík, Veronika Peterková)

XV. Zapojení školy v projektech

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Vybudování polytechnické učebny – rozšíření a inovace polytechnického vzdělává-
ní na ZŠ Svitavy, Felberova 2

Cílem projektu bylo vybudování odborné polytechnické učebny zaměřené na rozvoj po-
lytechnické výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality technického, digitál-
ního a řemeslného vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Vybudováním učebny vzniklo podnětné prostředí jak pro žáky, tak i pro učitele. 
Bez ohledu na své individuální schopnosti mají žáci možnost vyzkoušet si zajímavou prá-
ci s různým materiálem nebo technologiemi, a poznat tak radost z tvorby. 
Součástí projektu je zároveň zajištění celkové bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity 
školy a drobné úpravy zeleně.

Výzva: 47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003252
Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2



Předpokládané celkové náklady na projekt: 9 278 428, 55 Kč
Předpokládané trvání projektu: 29. 8. 2016 – 28. 6. 2019

ZŠ Svitavy, Felberova 2 – učebna přírodních věd
Předmětný projekt byl zaměřen na vybudování učebny přírodních věd a laboratoře, díky 
kterým vzniklo podnětné prostředí pro výuku přírodních věd jak pro žáky, tak i pro uči-
tele, v návaznosti na klíčové kompetence IROP.

Jeho cílem bylo přispět k rozvoji přírodovědné výuky žáků základní školy za účelem zvý-
šení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompe-
tencích přírodní vědy.
Výstupem projektu je odborná učebna pro výuku přírodních věd a laboratoř, které mají 
dostatečné zázemí pro vyučování s možností využití digitálních technologií. 

Učebna a laboratoř jsou celé bezbariérové. Kapacita učebny je 30 žáků, kapacita labo-
ratoře 16 žáků. Součástí projektu byly i vegetační úpravy.

Výzva: 3. Výzva MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006328 
Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
Předpokládané celkové náklady na projekt: 2 835 062, 32 Kč
Předpokládané trvání projektu: 11. 7. 2017 – 31. 12. 2018



TECHNOHRÁTKY

Hlavním cílem projektu je podpora technických pro-
fesí a řemesel a zvýšení zájmu žáků základních škol v 
Pardubickém kraji o tyto obory. K jejich zviditelnění a 
posílení motivace k jejich studiu volí nejen tradiční, ale i nové, atraktivní způsoby prezen-
tace, např. Dny otevřených dveří ve vybraných technických školách, praktické ukázky v 
dílnách, exkurze do patronátních firem, vědomostní soutěže a kvízy či interaktivní kon-
takt prostřednictvím sociálních sítí.
Projekt zapojuje do jednotlivých aktivit nejen žáky II. stupně základních škol, ale také 
další relevantní cílové skupiny – pedagogy základních a středních škol, výchovné po-
radce, rodiče, veřejnost, regionální firmy, úřady práce, Hospodářskou komoru, místní sa-
mosprávu atd. Klade maximální důraz na komunikační a mediální složku, aby relevantní 
cílové skupiny oslovil co nejvýrazněji. V komunikaci se žáky sází na elektronická média 
(zejména na sociální síť Facebook).
Více informací naleznete na http://www.klickevzdelani.cz/technohratky.

MLÉKO DO ŠKOL 

Podpora spotřeby školního mléka byla v České repub-
lice zařazena mezi podpůrné programy pro zeměděl-
ství již na podzim roku 1999. Jejím účelem bylo snížení deficitu vápníku u dětské popula-
ce prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. 
Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory nadále pokračuje, ale je přizpůso-
ben předpisům Evropského společenství. Jeho hlavním cílem je podpora spotřeby mléka 
a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Je uskutečňován pod záštitou Evrop-
ské unie a České republiky a s jejich finanční podporou. Garantem projektu v ČR je Stát-
ní zemědělský a intervenční fond (SZIF).
Od září 2017 mají všichni žáci nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma. Mezi 
subjekty, které široký sortiment mléčných výrobků do školy dodávají, patří mlékárna Ta-
tra Hlinsko, a. s., Polabské Mlékárny, a. s., OLMA, a. s., a LAKTOS, a. s.
Podrobnější informace na http://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka.



OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL  

Projekt Ovoce a zelenina do škol při-
náší bezplatné ovocné či zeleninové svačiny, čímž podporuje spotřebu ovoce a zeleniny. Vý-
robky jsou minimálně 2x měsíčně zdarma dodávány přímo do školy.
Více informací na http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol.

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Na podzim 2014 se naše škola zaregistrovala v projektu Olym-
pijský víceboj, který se zaměřuje na žáky základních škol a kte-
rý probíhá vždy po celý školní rok. Za rychlou registraci jsme 
hned v prvním roce konání obdrželi startovní set se sportovním 
vybavením. 
Žáci dostávají každý rok analýzu sportovních předpokladů a do sportování s nimi se zapo-
jují slavní olympionici (Vavřinec Hradilek, Veronika Vítková, Mirka Knapková, David Svobo-
da, Markéta Sluková, Kristýna Kolocová, Ondřej Bank, Tomáš Verner, Martina Sáblíková, 
Český klub olympioniků).
Děti soutěží vždy v osmi disciplínách, které otestují jejich fyzické schopnosti – rychlost, hbi-
tost, ohebnost, silovou rovnováhu, vytrvalost, výbušnost a sílu. Olympijský víceboj je otevře-
ný pro všechny žáky základních škol, zapojit se mohou i děti s nejrůznějšími hendikepy, které 
si zvolí takové disciplíny, jež jsou pro ně vhodné. Výkony žáků s hendikepem se do celkového 
hodnocení školy nezapočítávají, nemohou tedy zhoršit její celkový výsledek.
Děti, které splní všech osm disciplín, získají v každém pololetí sportovní vysvědčení, tedy 
analýzu svých fyzických schopností s tipy na cviky, které jim pomohou zapracovat na jejich 
slabinách, a následné určení pohybového typu a doporučení vhodných sportů a oddílů  
v jejich okolí. 
Učitelé obdrží analýzu třídy, a pokud se plně zapojila nejméně její polovina, dostanou i tipy, 
na co by se mohli zaměřit v hodinách tělesné výchovy. 
Součástí Olympijského víceboje je projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů Rober-
ta Změlíka a Romana Šebrleho, který rozšiřuje nabídku sportovních disciplín pro nejtalento-
vanější žáky druhého stupně. 
První stupeň plní soutěže olympijského diplomu, druhý stupeň bojuje v Odznaku všestrannosti.
Více informací o projektu na www.ceskosportuje.cz.



SPORTUJ VE ŠKOLE 

Naše škola se od 1. 1. 2019 zapojila do projektu Sportuj ve škole, 
navazujícího na pokusné ověřování programu s názvem Hodina 
pohybu navíc, který probíhal dva roky pod hlavičkou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj 
zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol z celé České republiky. Od 
1. září 2018 zajišťuje projekt Asociace školních sportovních klubů, 
která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.
Během lekcí Sportuj ve škole se v rámci hodin sportovní zábavy navzájem poznávají děti 
ze školní družiny. Starší cvičenci se pravidelně setkávají s těmi mladšími a společně se 
učí novým dovednostem i hrám. Díky projektu se tak celkově zlepšují vztahy mezi dětmi.
Prostřednictvím her a zábavných sportovních aktivit rozvíjí školáci a školačky své 
všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu ani výkonnosti – nejdůležitější je 
chtít se se spolužáky a kamarády bavit pohybem. Zapojit se tak může úplně každé dítě!
I pro toho nejzkušenějšího cvičitele je projekt Sportuj ve škole zábavnou výzvou. Vede 
totiž hodiny s různě starými dětmi, které mají rozdílné pohybové nadání. Hodinový pro-
gram si vždy vymýšlí a upravouje sám podle toho, co jeho malé „cvičence“ nejvíce baví. 
Inspiraci přitom může hledat v ověřené metodice a také ve videích z hodin Sportuj ve 
škole, které již na školách proběhly.

ŠABLONY III – ROZVOJ ZŠ FELBEROVA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakuri-
kulárních/rozvojových aktivit.

1. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ



Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního 
pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou 
podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.
Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speci-
álními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace 
aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu 
každého žáka základní školy.
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet 
a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální-
ho vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.
Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů 
pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa 
základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůr-
ných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.
Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speci-
álními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace 
aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu 
každého žáka základní školy.
Školní psycholog zkoumá klima ve třídách a chování žáků, vytváří diagnostiku a posky-
tuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo ni. Školní psycholog 
spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů 
pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobé-
ho vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odbor-
ném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích 
zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vy-
učovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího progra-



mu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:
a) čtenářská gramotnost,
b) matematická gramotnost,
c) cizí jazyky,
d) osobnostně sociální rozvoj,
e) kariérové vzdělávání,
f) polytechnické vzdělávání,
g) ICT,
h) projektová výuka.

4. Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní prá-
ce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize / men-
toringu / koučinku.
Základní škola využije službu skupinové supervize / mentoringu / koučinku v celkovém 
rozsahu 20 hodin za období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, do-
plněnou o individuální supervizi / mentoring / koučink v celkovém rozsahu 10 hodin za 
období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

5. Speciální pedagog – personální podpora ŠD / ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – speciálního pedagoga 
školním družinám a školním klubům, které začleňují do kolektivu minimálně tři účastníky 
s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři účastníci s po-
třebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být v ŠD / ŠK identifikováni 
po celou dobu realizace aktivity.
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby účastníků a pomáhá vytvá-
řet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci účastníků se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuál-
ního vzdělávacího plánu pro každého účastníka s potřebou podpůrných opatření.
Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů 
pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD / ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobé-



ho vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absol-
vování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí 
v jedné z uvedených variant aktivity:
a) čtenářská gramotnost,
b) matematická gramotnost,
c) cizí jazyky,
d) osobnostně sociální rozvoj,
e) kariérové vzdělávání,
f) polytechnické vzdělávání,
g) ICT,
h) projektová výuka,
ch) kulturní povědomí a vyjádření.
Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených 
vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu 
DVPP je 8 hodin.

7. Projektový den v ŠD / ŠK
Cílem aktivity je rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí pedagogických pracovní-
ků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.
Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje 
klíčových kompetencí účastníků. 
Projektové vzdělávání dále charakterizuje:
důraz na aktivizační metody vzdělávání,
zahrnutí metod kooperativního učení, 
vedení k samostatnosti,
rozvoj kritického myšlení, 
rozvoj kreativních metod vzdělávání,
důraz na praktickou využitelnost poznatků,
důraz na mezipředmětovou spolupráci.
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD / ŠK a odborníka z praxe, kteří 
společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jeho blízkém 
okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu / 
skupinu účastníků.



IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
Základní škola Svitavy, Felberova 2 se zapojila do projektu Implementace krajského akč-
ního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytech-
nického vzdělávání. 
Cílem této aktivity byl vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně 
spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím 
tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních 
školách. 
Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě 
aktivit společně spolupracovali pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt byl spolufinancován Ev-
ropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527
Příjemce: Pardubický kraj
Partneři projektu:  
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč
Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: 
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje



RECYKLOHRANÍ
Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 
2008 pod záštitou MŠMT České republiky se záměrem 
podpořit environmentální výchovu na základních a střed-
ních školách. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků a stu-
dentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. Rozvíjí vztah dětí k životnímu 
prostředí formou tematických her, praktických činností, 
kvízů a menších projektů. Za plnění úkolů a sběr získávají 
školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé 
odměny, jako jsou výtvarné či sportovní potřeby, hry, školní pomůcky nebo také vstu-
penky do divadel, kin a ZOO.
V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme 
si svět! Princip obou projektů zůstal zachován.
Ukliďme si svět! je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jednotlivci a skupinky dobro-
volníků na celém světě pořádají akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu životního 
prostředí. Tato akce se u nás pořádá dvakrát ročně, v jarním a podzimním termínu.
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. 
Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilá drobná elektrozaří-
zení a také následný odvoz po jejich naplnění.
Bližší informace na http://www.recyklohrani.cz/cs.



INDIVIDUALIZACE VÝUKY A ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI S VYUŽITÍM MOBIL-
NÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků (zapojených part-
nerských škol a vzorové školy) a šíření příkladů dobré praxe vzorové školy v oblasti vy-
užívání digitálních technologií ve výuce za účelem rozvoje digitální gramotnosti dětí  
a žáků pomocí mobilních technologií. Mezi předávané postupy patřily také metody in-
dividualizace v běžné třídě pomocí mobilních zařízení a aplikace modelu BYOD. Do pro-
jektu byly zapojeny 4 partnerské školy s finančním příspěvkem.
Projekt byl realizován od ledna 2020 do prosince 2021 a zahrnoval 2 klíčové aktivity. 
Hlavními výstupy projektu jsou profesně podpoření pedagogové partnerských škol  
i vzorové školy, vzorové hodiny každého zapojeného pedagoga, metodické materiály, 
videozáznamy příkladů dobré praxe a zlepšení technické vybavenosti škol díky nákupu 
nových digitálních technologií.

Co bylo cílem projektu, hlavní výstupy projektu
Hlavním cílem projektu byla profesní podpora pedagogických pracovníků – zvyšování 
jejich znalostí a dovedností v integraci a využívání mobilních digitálních technologií ve 
vzdělávacím procesu se sekundárním cílem rozvoje a zvýšení digitální gramotnosti žáků 
a odstranění nevýhody frontálního způsobu výuky ve směru k individualizaci.
Cíle projektu byly naplněny prostřednictvím realizace KA 2 – Šíření příkladů dobré praxe 
škol, v rámci které vzorová škola realizovala vzdělávací aktivity – poskytování zapo-
jeným partnerským školám, resp. jejím pedagogům, příklady dobré praxe, které se jí 
osvědčily při využívání digitálních technologií ve výuce. Cílové skupině bylo poskytnuto 
metodické vedení, technická a individuální podpora, mentorování od lektorů vzorové 
školy. Byly jim předány zkušenosti s využíváním mobilních zařízení v prostředí běžné vý-
uky. Dalším cílem pak byla podpora modelu BYOD ve výuce. 



Pro dosažení nastavených cílů bylo využito také KA 1 – Řízení projektu, prostřednictvím 
které byl celý projekt řízen a realizován.
Mezi hlavní výstupy projektu lze zařadit zejména:
• Modelové příklady a postupy integrace mobilních zařízení do výuky.
• Metodické postupy využití nástrojů pro podporu frontální výuky.
• Metodické postupy individualizace pomocí mobilních zařízení v běžné třídě.
• Metodické postupy pro využití modelu BYOD ve výuce.
• Vzájemné návštěvy pedagogů zapojených škol.
• 5 organizací, které budou ovlivněny systémovou intervencí.
• Vzorová hodina – výstup každého zapojeného pedagoga.
• Navýšení počtu a zlepšení technologického vybavení v zapojených školách.
• Zvýšení profesních znalostí a dovedností pedagogů partnerských škol i vzorové školy v ob-

lasti integrace digitálních strategií do vzdělávání měřené nástrojem Profil Učitel 21.

Jaké změny se v důsledku uskutečnění projektu očekávají
• Rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků 

Dojde k výraznému rozvoji kompetencí pedagogů definovaných rámcem DigCompE-
du, zejména v oblasti Výuka, Podpora žáků a Podpora digitálních kompetencí žáka. 
Pedagogové získají dovednosti užívat elektronické nástroje pro podporu výuky. K mě-
ření nárůstu bude použit nástroj Profil Učitel 21 s porovnáním znalostí a dovedností 
na začátku a konci projektu.

• Zvýšení efektivity vzdělávání v oblasti měřitelných výsledků  
Je prokázáno, že mobilní zařízení zvyšují měřitelnou efektivitu vzdělávání žáků, ze-
jména díky možnosti adaptivity, individualizace, časové optimalizace a okamžité 
zpětné vazby. Jedná se o podporu fixační fáze výuky. Výsledky těchto výzkumů byly 
publikovány na mezinárodních konferencích a vzorová škola (žadatel) byla jedním ze 
subjektů, který se na výzkumu podílel.

• Vybavení škol  
Podpořené školy budou vybaveny mobilní učebnou, díky které bude možné aplikovat 
získané dovednosti bez větších nároků na změnu organizace výuky a stavební úpra-
vy. Školy také získají základní sadu pro pokrytí vybraných učeben signálem bezdráto-
vé sítě, kterou pak mohou libovolně rozšiřovat.



• Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků  
Mobilní zařízení jsou běžnou součástí života, ale žáci často nedokáží využít jejich po-
tenciál. Díky vhodně zvoleným strategiím lze dosáhnout rozvoje většiny kompetencí 
digitální gramotnosti právě využitím mobilních technologií.  
Všechny postupy byly zavedeny a otestovány v rámci běžné výuky bez nutnosti orga-
nizačních změn. Inovativní je právě přirozená integrace mobilních zařízení do fungují-
cí organizace školy a organický rozvoj digitální gramotnosti žáků.  
Z pohledu pedagogů došlo ke zjednodušení postupů přípravy na vyučování, aktiv-
nímu začleňování digitálních technologií do výuky a k jednodušší podpoře žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Dochází také k výraznému rozvoji digitálních 
kompetencí pedagogů.



OP JAK I – ROZVOJ ZŠ FELBEROVA

Šablony mohou tvořit jeden z nástrojů naplňování koncepce rozvoje školy. Škola proto 
volí aktivity projektu v souladu s cíli své koncepce rozvoje. Šablony mají dále přispět  
k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti  
a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzá-
jemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

AKTIVITY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Personální podpora
II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
II/3 Školní psycholog ZŠ
II/4 Sociální pedagog ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ
II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
II/8 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ
II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
II/11 Odborně zaměřená a tematická komunitní setkávání v ZŠ 



AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD
V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD
Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD
V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD



DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 
– REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogic-
kého pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“, jak ji definuje 
nařízení vlády. Jedná se o činnost nad rámcem sjednaného druhu práce, proto je také  
s doučujícími uzavírána dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Jedná se o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se však účelem a rozsahem – 
není vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží primárně pro 
doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.
Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspě-
chem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či 
klesající motivací. Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí 
zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. 
velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků). 
Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat 
na další očekávané znalosti.



XVI. Závěr
Ráda bych poděkovala všem vyučujícím, vychovatelům, asistentům a provozním za-
městnancům, partnerským organizacím a rodičům, kteří se na chodu školy v letošním 
školním roce podíleli.

Mgr. Jana Pazderová – ředitelka školy



Školská rada: 

Kateřina Pikovská   ................................................................................................................

Karina Zaoralová  ................................................................................................................

Mgr. Kateřina Kembitzká  ................................................................................................................

Mgr. Alena Ancinová  ................................................................................................................

Mgr. Ludmila Valenová  ................................................................................................................

Iveta Samuelová  ................................................................................................................

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, schválena Školskou radou a zpřístupněna veřejnosti 27. 9. 2022.
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