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Úvod
Docela se těším, až se budeme moci za tímto školním rokem ohlédnout z většího
odstupu. Jsem zvědavý, zda převáží pozitiva, či negativa. Zda se ta obrovská energie a
šikovnost pedagogických sborů přemění v novou vlnu českého vzdělávaní, anebo po
covidové bouři přijde klid a vody českého školství se povětšinou vrátí zpět
k „marieterezínské“ tradici.
Věřím, že u nás ne. Máme za sebou rok plný výzev. Plný očekávání. Plný složitých
úkolů. Od dodržování složitých hygienických opatření přes extrémně dlouhou
nepřítomnost žáků ve škole až po závěr roku, který v plné nahotě rozevřel nůžky mezi
těmi, kteří distanční výuku zvládali (nebo ještě více – jim vyhovovala), a těmi, jejichž
nastavení osobní a rodinné srazilo vzdělávací ambice pod předpokládaný potenciál.
Dovolím si hned v úvodu letošní Výroční zprávy použít část textu, který jsem jako
ředitel posílal v závěru roku našim zákonným zástupcům. Vážení zákonní zástupci, letošní
školní rok byl v mnohém velmi neobvyklý. Ale zkušenosti, které jsme díky novým okolnostem získali,
nám v budoucnu jistě dobře poslouží. Chtěl bych Vám všem poděkovat za čas, energii a nápady, díky
kterým jsme společně proplouvali od jedné vzdělávací výzvy ke druhé. V nelehkých časech jsme byli
často odkázáni jen sami na sebe a já bych chtěl skromně, ale s hrdostí pojmenovat, že ve většině
případů jste Vy, rodiče, a my, pedagogové, tvořili dobrý tým. Děkuji Vám za to.
Příjemné čtení Výroční zprávou školního roku 2020/2021 přeje tým autorů.

Základní údaje o škole
název školy

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27

adresa školy

T. G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

právní forma

příspěvková organizace

IČO

49328255

DIČ

CZ49328255

vedení školy

ředitel: Mgr. Jiří Sehnal, DiS.
zástupce ředitele: Mgr. Petra Judová
tel. 731 463 782

kontakt

e-mail: skola@zstgm.svitavy.cz
www.zstgm.svitavy.cz
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zřizovatel

Město Svitavy

adresa zřizovatele

T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy

kapacita školy

330 žáků

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy
Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

13

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27,
verze 3 (č. j. zstgm/243/2016)
Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27,
verze 5 (č. j. zstgm/393/2020)
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Seznam pedagogických a správních zaměstnanců
Vedení školy
Jméno

Aprobace

Zařazení

Mgr. Jiří Sehnal, DiS.

Tv, Z, Ov

ředitel školy

Mgr. Petra Judová

M, Ch

zástupce ředitele

1. stupeň
Jméno

Aprobace

Zařazení

Mgr. Michaela Luňáčková, DiS. učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. I. třídy

Zdeňka Tesárková

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. II. třídy

Mgr. Adéla Šlesingerová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. III. třídy

Mgr. Jana Slezáková

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. IV. třídy

Mgr. Josef Lidmila

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. V. A třídy

Mgr. Agáta Bednárová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. V. B třídy
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2. stupeň
Jméno

Aprobace

Zařazení

Ing. Helena Pytlíková

Aj, Ch

třídní uč. VI. A třídy

Mgr. Marcela Slaninová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. VI. B třídy

Mgr. Vendula Jiskrová

Aj, speciální pedagogika

třídní uč. VII. A třídy
do 05/2021

Mgr. Jitka Skalická

Čj, Rv

třídní uč. VII. B třídy

Mgr. Božena Hendrychová

Tv, speciální pedagogika

třídní uč. VIII. třídy

Mgr. Filip Pekník

Tv, speciální pedagogika

třídní uč. IX. A třídy

Mgr. Jana Maděrová

Nj, D

třídní uč. IX. B třídy

PaedDr. Vlasta Holická
Kosková

Čj, Hv

Mgr. Jana Karpelesová

Nj, Rj

Mgr. Marcela Dvořáková

F, Inf

Mgr. Radka Báčová

Př, Z

Mgr. Renata Křížová

Čj, Rv

Mgr. Miroslav Svojanovský

Tv, Hv

Mgr. Kamila Rybinová

speciální pedagog

Mgr. Romana Vystrčilová

Čj, Nj

Harald Čadílek

Aj

MgA. Lukáš Moravec

Hv

Ing. Pavel Dokoupil

Ch

Mgr. Jaroslav Švihel

M, F, Inf

Mgr. Radka Kučerová

Aj, Nj, Hv

Ing. Zuzana Pustinová

M

Pavlína Hörlová

Aj

do 01/2021

od 02/2021

do 1/2021

třídní uč. VII. A třídy
od 06/2021

Školní poradenské pracoviště
Jméno

Zařazení

PaedDr. Vlasta Holická Kosková

vedoucí ŠPP, výchovný poradce

Mgr. Vendula Jiskrová

koordinátor inkluze, speciální pedagog
do 05/2021

Mgr. Ivona Šedá

speciální pedagog, asistent
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Ing. Pavel Dokoupil

metodik prevence

Zdeňka Pernicová

asistent

Libuše Šafářová

asistent

Tereza Veitová DiS.

asistent

Miroslava Válková

asistent

Andrea Lopourová

asistent

Mgr. Olga Panova

asistent

Bc. Vendula Brabcová

asistent

Adéla Hanzlová

asistent

Marie Hochová

asistent

Bc. Jana Kočvarová

asistent

Taťána Gáliková

asistent

Školní družina
Jméno

Zařazení

Bc. Radka Bočková

vychovatelka ŠD

Tereza Motálková

vychovatelka ŠD

Lenka Kučerová

vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Marcela Slaninová

vychovatelka ŠD

Mateřská, rodičovská dovolená
Jméno

Zařazení

Mgr. Renata Křížová

Čj, Rv

Mgr. Radka Báčová

Př, Z

Mgr. Petra Šimáková

učitelství pro 1. stupeň

Ing. Lenka Šmídová

ekonomka školy

Mgr. Lucie Kynclová

učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Kamila Rybinová

speciální pedagog

Mgr. Lucie Navrátilová

M, speciální pedagogika

Provozní zaměstnanci školy
Jméno

Zařazení

Martina Filová

ekonomka školy
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Bc. Rostislav Hertl

školník

Eva Majorová

uklízečka

Martina Jiráňová

uklízečka do 11/2020

Ivana Havlíková

uklízečka

Drahomíra Stloukalová

uklízečka

Jaroslava Tesařová

uklízečka

Počty žáků ve školním roce 2020/2021
1. stupeň

2. stupeň

třída

celkem

chlapci

dívky

třída

celkem

chlapci

dívky

I.

30

13

17

VI. A

30

10

20

II.

29

13

16

VI. B

27

9

18

III.

29

13

16

VII. A

16

5

11

IV.

28

8

20

VII. B

27

12

15

V. A

26

14

12

VIII.

31

12

19

V. B

21

12

9

IX. A

15

6

9

IX. A

17

6

11

celkem

163

60

103

celkem

163

73

90

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, vedení
školy a jejich aktivity
Druhá covidová vlna, která zaútočila na školní budovy v říjnu roku 2020, s sebou
přinesla také jeden velký fenomén v podobě okamžitého seberozvoje pedagogů
v distančních formách vzdělávání.
Kdybych se chtěl pokusit vyjmenovat kurzy, kterých se naši pedagogové účastnili,
spotřeboval bych několik normostran textu k tomu, abych je vypsal. Pokusím se pro
představu osvětlit hlavní témata, do kterých se týmy učitelů společně vrhly. Velkým
tématem byl technický rozvoj a technická podpora ve vedení videokonferencí. Do toho
počítám i různé aplikace na setkávání, soutěžní stránky, kvízové weby, programy na
ověřování výsledků stejně jako programy prezentování vybrané látky. Další velkou oblastí
bylo zpříjemnění vyučovaných hodin. Učitelé hledali, jak udělat hodiny zábavné. Jak si
udržet pozornost žáků, jak vytvořit příjemné klima a stále mít pracovní náladu atd. Třetím
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velkým tématem byla psychohygiena. Skvělé bylo, jak se učitelé napříč školami dokázali
navzájem inspirovat. Díky těmto vzděláváním vznikly netradiční třídnické hodiny,
podvečerní nezávazná setkání u knih, vaření nebo klábosení. Tisíce výzev rozvíjejících
pohyb, získávání nových zkušeností nebo překračování vlastních hranic komfortní zóny.
Školní rok nebyl jen o distanční výuce. Připravovali jsme se na významné zvýšení hodin
Informatiky (již od 4. třídy). Připravovali jsme se pečlivě na návrat žáků do škol (např. Dítě
v tísni, Mýty okolo truchlení aj.).
Součástí dalšího vzdělávání byla i série celodenních školení na podporu informační
gramotnosti z projektu Šablony II na Google aplikace, EDU aplikace a na Ozoboty, metodu
Sole, Jamboard aj.
AKTIVITA - prezenčně
Miniseminář pro lektory FIE 3.
a 4. ročníku
Školení Jak na hudebku
Voda a civilizace – Vysoké
Mýto

KDY

Rybinová, Skalická, Šlesingerová,

7. 9. 2020

Brabcová

8. 9. 2020

Bednárová, Šlesingerová

9. 9. 2020

Sehnal, Skalická

Ukázková hodina FIE Standart

16., 17., 22. 9.

pro rodiče žáků 3. a 4. tříd

2020

Ukázková hodina FIE Basic

22., 24., 29. 9.

pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

2020

Setkání k projektu – „čtenářská

ÚČASTNÍK

vybraní lektoři FIE
vybraní lektoři FIE

30. 9. 2020

Skalická, Holická Kosková

12.-13. 10. 2020

Skalická

1. 3. 2021

lektoři FIE

19. 5. 2021

Skalická, Holická Kosková

Školení informatiků

20. 5. 2021

učitelé informatiky

Školení Edookit - ŽK

24. 5. 2021

všichni učitelé

25. 5. 2021

Judová

gramotnost“
Projekt Síťování škol v rámci
čtenářské gramotnosti
(školení)
Inspirační seminář FIE
Setkání k projektu – „čtenářská
gramotnost“

Školení Společné vzdělávání
2021+
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Sdílení zkušeností ZŠ

2. – 3. 6. 2021

Judová, Sehnal, Luňáčková, Skalická

Školení Edookit - TK

7. 6. 2021

všichni

Kurz FIE Basic

7. – 11. 6. 2021

Luňáčková

10.-11. 6. 2020

Skalická

Přibyslav

Projekt Síťování škol v rámci
čtenářské gramotnosti
(školení)
zapojení v projektu Ředitel

v průběhu

naživo

celého šk. roku

Sehnal

VÝBĚR AKTIVIT - online

ÚČASTNÍK

Školení Interaktivita E-Taktik

zájemci

Školení Kahoot

zájemci

Setkání k projektu – „čtenářská gramotnost“

Skalická, Holická Kosková

(říjen–duben 1x měsíčně)
Třídnické hodiny online

zájemci

Webinář Jak na pohodovou třídu, Distanční
výuka na 1. st. ZŠ, Angličtina od začátku, Práce
s chybou, Rozvíjení čt. gramotnosti, Hrajeme si

Bednárová

v ČJ, Matematika nás baví, Jak vést tř. hodiny,
aby to mělo smysl?
Webinář S asistenty k lepší škole

Buchtová

Webinář Jak efektivně komunikovat s kolegy,

Dvořáková

žáky a klienty v obtížných situacích
Dítě v tísni

Gáliková

Webinář Mýty okolo truchlení, Sebepoškozování,
Kam zmizeli a kdy se vrátí?

Hendrychová

Webinář Pohyb chodců a organizované skupiny,
Vývojová dysfázie, Asistent pedagoga jako člen

Hochová

týmu, S asistentem k lepší škole
Webinář Angličtina pro ty, které učení nebaví,

Hörlová

Třídnická hodiny
Webinář Angličtina pro ty, které učení nebaví

Jiskrová
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Inspirační seminář FIE, Společné vzdělávání

Judová

2021+
Webinář S asistenty k lepší škole

Kočvarová

Setkání výchovných poradců – novela vyhlášky
27/2016 Sb.

Holická Kosková

Webinář Praktické tipy na distanční výuku cizích
jazyků, Digitální technologie ve výuce cizích

Maděrová

jazyků, Slovíčka s aplikací WocaBee
Webinář Pedagogická diagnostika žáka na

Panova

základní škole
Konference FSpS: Vuka TV v době pandemie

Pekník

Covid-19: Náměty a zkušenosti
Webinář Žák s SVP v distančním vzdělávání,
Psychohygiena rodiče pro 21. století, Plán

Pernicová

pedagogické podpory v praxi
Webinář Inovativní metody výuky cizích jazyků
na ZŠ (Aj a Nj)
Webinář Metody a postupy práce s žáky s SVP na
2. st. ZŠ – prakticky
Webinář Jak na online výuku, Distanční výuka
hravě, Kritické myšlení
Webinář Čtenářská a informační gramotnost,

Pytlíková
Rybinová
Sehnal
Skalická

Třídnická hodina I.
Webinář Robot Emil – úvod do konstruktivistické
výuky informatiky na 1. st. ZŠ
Webinář Metody a postupy práce s žáky s SVP na
2. st. ZŠ – prakticky

Svojanovský
Šafářová

Webinář SPU prakticky – jak redukovat,
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti

Šedá

čtení a psaní
Webinář Hubení výchova na 1. stupni

Šlesingerová

Webinář Aktivní učitel v matematice

Švihel

Webinář Jak porozumět emocím u dětí na 1.

Válková
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stupni? Sebepoškozování – proč děti volí
dobrovolně bolest
Webinář Logopedická prevence, Vývojová
dysfázie praktická cvičení, Logopedie každý den
cíleně a hravě, Žák s vývojovou vadou na ZŠ,

Veitová

Práce s papírem jinak
Webinář Kam zmizeli a kdy se vrátí? Český
student a němčina, typické chyby a jak na ně

Vystrčilová

Zápis žáků do první třídy
K zápisu se dostavilo 34 dětí. Z kapacitních důvodů bude otevřena jedna třída, do ní
bylo přijato 27 žáků (11 chlapců a 16 dívek). O odklad prostřednictvím zákonného zástupce
požádalo 7 dětí a odklad jim byl povolen ředitelem školy, protože doručili všechny
potřebné náležitosti. Do 1. třídy přibude i žák opakující ročník. Třídní učitelkou bude Mgr.
Agáta Bednárová.

Výuka FIE a činnost lektorů
V letošním roce výuka FIE probíhala ve III. – VII. ročníku v rámci ŠVP navazujícími
instrumenty. V době distanční výuky vyučující, kteří jsou lektory FIE, využívali prvky
zprostředkovaného učení, ale předmět FIE vyučován nebyl. Probíhala výuka formou
individuálních intervencí, v I. a II. třídě probíhal kroužek žáků v rámci školní družiny.
Lektoři se scházeli na schůzkách, kde se navzájem seznamovali s dílčími kroky
v jednotlivých třídách, spolupracovali v rámci jednotlivých instrumentů a inspirovali se
formou vzájemných náslechů. Proběhl i interní inspirační seminář pro lektory FIE.

Volba povolání a rozmisťovací řízení
Také v letošním školním roce bylo přijímací řízení na SŠ ovlivněno koronavirovou
pandemií. Sice se přijímací zkoušky na maturitní obory konaly, i když v pozdějším termínu,
ale žáci se na ně vesměs připravovali na distanční výuce. Letos si žáci podávali 2 přihlášky
v prvním kole a mohli vykonat dvě přijímací zkoušky, přičemž se započítával výsledek
zkoušky lepší. V dalším kole si uchazeč mohl podat počet přihlášek v libovolném množství.
Stále platí, že ti, kteří mají zájem o studium v maturitních oborech, vykonávají přijímací
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zkoušku z českého jazyka a matematiky. Žáci mající zájem o učňovské obory byli přijati
podle studijních výsledků na základní škole. Naši základní školu opustilo 32 žáků deváté
třídy, 2 žáci osmého ročníku a 7 žáků z páté třídy, kteří odcházejí na víceleté gymnázium.
Na maturitní obory nastoupí 23 žáků.

Rozmístění žáků 9. ročníku:
Střední školy s maturitou
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Svitavy

2

Gymnázium Svitavy

1

Gymnázium Jevíčko

2

Gymnázium Vysoké Mýto

1

VOŠ a SOŠ technická Česká Třebová

2

SŠ umělecká Brno

1

SŠ zdravotnická Svitavy

2

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

2

ISŠ Moravská Třebová

2

VOŠ a Střední pedagogická škola Litomyšl

3

SŠ podnikání Vysoké Mýto

2

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

2

SŠ zemědělská Šumperk

1

Celkem:

23

Učební obory
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

2

SOU Svitavy

3

VOŠ a SOŠ technická Česká Třebová

1

SOU a SOŠ Polička

2

SŠ obchodu a služeb Polička

1

Celkem:

9

12

Rozmístění žáků 8. ročníku:
SOU Svitavy

1

ISŠ Moravská Třebová

1

Celkem:

2

Rozmístění žáků 5. ročníku:
Gymnázium Svitavy

7

Celkem:

7

Kroužky a povinně-volitelné předměty
Kroužek

Vedoucí kroužku

Třída

Matematika, český jazyk

Bednárová

5. B

Matematika, příprava na přijímací zkoušky

Dvořáková

9.

Anglický jazyk

Hörlová

4., 5.

Anglický jazyk

Jiskrová

6., 7., 8.

Matematika, český jazyk

Luňáčková

2.

Český jazyk

Skalická

7.

SPU

Šedá

5.

Matematika, český jazyk

Šlezingerová

3.

Skladba povinně volitelných předmětů měla podobný charakter jako v uplynulém
školním roce. Žáci VIII. a IX. tříd si volili mezi Ruským a Německým jazykem.

Školní poradenské pracoviště
Hodnocení práce za školní rok 2020/2021
Na ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 také v tomto netypickém školním roce i nadále
pracovalo

školní poradenské

pracoviště,

jehož

hlavním

úkolem

je

poskytování

poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
Podpora vzniku školních poradenských pracovišť vyplývá ze Školského zákona 561/2004.
I ve školním roce 2020/2021 školní poradenské pracoviště poskytovalo služby
v nejrůznějších oblastech, ale jeho činnost byla hned od října 2020 opět výrazně narušena
z důvodu vypuknutí koronavirové karantény. I přes tuto složitou situaci se členové ŠPP
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snažili věnovat pozornost zejména inkludovaným žákům. Dohlíželi na řádné vypracování
IVP a jejich realizaci. Nově k jejich povinnostem přibyla i péče o žáky, kteří nezvládali
distanční výuku. Zásluhou asistentů pedagoga byli tito žáci doučováni a od okamžiků
uvolnění koronavirových opatření byli pod vedením asistentů i individuálně vzděláváni.
Na škole pracovalo 12 asistentů pedagoga a 1 školní asistent. Při stanovení asistentské
pomoci se ŠPP řídí doporučeními z PPP nebo z jiné odpovídající instituce.
V tomto školním roce došlo opět k úpravě kompetencí. Školním metodikem prevence se
stal Ing. Pavel Dokoupil, který zajišťoval pomocí zvolených programů z PPP v Ústí nad
Orlicí primární, ale i sekundární prevenci rizikového chování žáků. ŠPP se pravidelně
scházelo, a to i v období distanční výuky, a vyhodnocovalo problémové žáky a situace.
2. Organizační struktura
Vedoucí školního poradenského pracoviště:
 výchovný poradce PaedDr. Vlasta Holická Kosková
Členové školního poradenského pracoviště:




školní metodik prevence Ing. Pavel Dokoupil
školní speciální pedagog Mgr. Vendula Jiskrová
školní speciální pedagog Mgr. Ivona Šedá

3. Hlavní cíle
 zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaným žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům
 zlepšení sociálního klimatu školy
 práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké
základny preventivní činnosti
 vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich
účinnosti
 zajištění péče o žáky s podpůrnými opatřeními a o žáky z odlišného kulturního
prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená
absence
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření
předpokladů pro jeho snižování
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 poskytování základních služeb kariérového poradenství
 prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 pomoc žákům, kteří nezvládají distanční výuku
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Práce výchovného poradce
Výchovný poradce stojí v čele školního poradenského pracoviště a koordinuje práci
všech jeho členů.
Jeho vlastní náplní je především příprava žáků na volbu povolání, ale podílí se i na
řešení výchovně vzdělávacích problémů. Spolupracuje s vedením školy, se školním
metodikem prevence, se speciálními pedagogy a s třídními učiteli. V případě nutnosti
kontaktuje odbor sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu ve Svitavách a
spolupracuje s Policií ČR. Obrací se i na neziskové organizace. Spolupracuje v rámci
mentorské asistence s Bonanzou Vendolí a se SVP Alfa.
Od počátku existence ŠPP je realizována spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí. Díky jejich
programům se daří upevňovat třídní kolektivy, popřípadě záhy řešit problematické vztahy
mezi jednotlivci. V letošním školním roce programy v rámci primární prevence nebyly
uskutečněny, neboť i zde zasáhla koronavirová opatření.
V měsíci září byli rodiče žáků osmého ročníku informováni o přijímacím řízení a o
skladbě středních škol. Byly jim poskytnuty informace, kde nalézt podrobnosti o příslušné
střední škole, kam se obrátit v případě dotazů. Již od šestého ročníku jsou žáci vedeni
v rámci předmětu Člověk a svět práce k volbě vhodné profese. Úkolem výchovného
poradce je toto zaměření koordinovat s prospěchem dětí a s představou, kterou mají o
budoucí práci svého dítěte jejich rodiče. Celý tento systém práce byl letos odlišný, vše se ve
většině případů řešilo prostřednictvím videokonferencí. Žáci devátých tříd a jejich rodiče
využívali individuálních konzultací prostřednictvím e-mailů a také videokonferencí. Na
většině SŠ proběhly Dny otevřených dveří ve virtuální podobě. I přes složitou situaci si
všichni žáci devátého ročníku zvolili obory podle svého zájmu a ve většině případů byli
přijati na vybranou SŠ již v prvním kole přijímacího řízení. Na maturitní obory byly
vypsány přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Žáci si podávali 2 přihlášky,
které jim výchovný poradce vyplnil a předal i přes komplikace plynoucí z koronavirových
opatření.
V průběhu školního roku byly sice řešeny výchovné, ale i vzdělávací problémy
některých žáků, ale bylo jich méně vzhledem k distanční výuce. Větší pomoc mnohdy
potřebovali rodiče, kteří si se svými dětmi v rámci domácí výuky nedokázali poradit.
Těmto rodičům byla nabídnuta pomoc prostřednictvím videokonferencí s pracovníky
ŠPP, v některých případech se rodiče obraceli na specializovaná pracoviště (PPP, SPC,
SVP apod.).
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Po nástupu žáků na prezenční výuku byla pozornost ze strany výchovného poradce
a školního metodika prevence věnována dětem, které ve školním prostředí z nejrůznějších
důvodů selhávaly. Velkou oporou při řešení těchto situací byla Pedagogickopsychologická poradna a Středisko výchovné péče ve Svitavách.
Výchovný

poradce

spolupracuje

se

speciálními

pedagožkami

na

vytváření

individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných opatření, zajímá se o práci asistentů
pedagoga.
Součástí práce výchovného poradce je další sebevzdělávání a získávání zkušeností
prostřednictvím kvalitních školení. Letos setkávání výchovných poradců probíhala
pravidelně prostřednictvím videokonferencí.

Práce speciálního pedagoga
Speciální pedagog je aktivním a důležitým členem ŠPP, výraznou měrou se podílí na
inkluzi. Prováděl diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech u žáků zejména
1. stupně. Dále spolupracoval s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazoval je
do vhodného preventivního či intervenčního programu – poskytoval krátkodobou či
dlouhodobou individuální speciálně pedagogickou péči (reedukační, kompenzační a
stimulační).
Doporučoval vyšetření v PPP či v SPC, ve spolupráci s třídními učiteli vytvářel
individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně
vyhodnocoval účinnost poskytovaných podpůrných opatření a dle potřeby navrhoval a
realizoval úpravy ve spolupráci s výchovnou poradkyní.
V případě potřeby poskytoval individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb. V případě žáků vyžadujících okamžitou péči
poskytoval individuální konzultace také jim. S některými žáky se setkával pravidelně a
formou řízeného rozhovoru probíral jejich momentální problémové situace.
V rámci distanční výuky poskytoval podporu žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, ale i žákům, u kterých bylo obtížné se do distanční výuky připojit ať už
z důvodu technických, či sociálních.
Participoval na úpravách školního prostředí, zajišťoval speciální pomůcky a didaktické
materiály, které zapůjčoval pedagogům, asistentům pedagoga, školním asistentům a také
školní družině.
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Vedl individuální konzultace se zákonnými zástupci v případě stanovení IVP a dalších
podpůrných opatření a zabezpečoval průběžnou komunikaci. Seznamoval zákonné
zástupce s podpůrnými opatřeními.
Součástí práce speciálního pedagoga bylo vedení činnosti asistentů pedagoga. S nimi se
pravidelně každý měsíc scházel, při distanční výuce byly schůzky vedeny online formou.
Vyhodnocoval jejich činnost, poskytoval jim rady, jak vést asistentskou dokumentaci, jak
pracovat s inkludovanými žáky. Pravidelně se scházel s vedením školy a s výchovným
poradcem, komunikoval s pracovníky PPP a SPC, předával informace učitelům stran
podpůrných opatření pro žáky.

Práce školního metodika prevence
V rámci preventivních opatření proti rizikovému chování žáků se všichni vyučující řídí
Preventivním programem školy, který každoročně vypracovává metodik prevence.
Spolupracujeme s Policií České republiky, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí
nad Orlicí a dalšími organizacemi poskytujícími služby v oblasti prevence. Ve školním roce
2020/2021 bylo v plánu, aby všechny třídy (1. – 9.) prošly preventivními programy
pořádanými PPP Ústí nad Orlicí se zaměřením na různé oblasti rizikového chování
(prevence šikany, užívání návykových látek, alkoholu a kouření). Bohužel se z důvodu
uzavření škol tyto programy neuskutečnily. Stejně tak celoškolní program, kterého se
každoročně účastníme (Abraka Muzika – interaktivní divadelní představení na vybraná
témata týkající se projevů rizikového chování) se nemohl uskutečnit. Rovněž neproběhl
program Hrou proti AIDS pořádaný Střední zdravotnickou školou ve Svitavách
naplánovaný pro deváté třídy.
Pro podporu zdravých vztahů ve třídách se uskutečnil na začátku školního roku
před uzavřením škol adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. V září se nám podařilo uskutečnit
projekt DEN VĚDY, který vzhledem ke koronarovirové pandemii byl přesunut ze školního
roku 2019/2020. Šlo o velmi zdařilou akci připravovanou nejen učiteli přírodovědných
předmětů, ale i žáky 8. – 9. ročníků pro nižší třídy.
Distanční výuka komplikovala práci školního metodika prevence, ale i tehdy se
snažil být oporou pro žáky i učitele. Ti se „scházeli“ prostřednictvím online třídnických
hodin a řešili aktuální problémy. V okamžiku zahájení prezenční výuky vyvstaly problémy
s adaptací některých žáků na školní prostředí. Školní metodik prevence pomáhal učitelům
s organizací výletů nebo celodenních aktivit, které měly žákům nástup do školy ulehčit a
zpříjemnit.
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Činnost školní družiny
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo ŠD 91 dětí ve 4 odděleních.
Jako každý školní rok jsme měli jedno hlavní téma, od kterého se odvíjely aktivity
spojené s činností školní družiny.


Hlavní téma:
o „Svět okolo nás.“



Podtémata:
o Všude dobře, doma nejlépe
o Podzimní barevné hrátky
o Zima už je tady
o Když se jaro probouzí
o Přichází léto a prázdniny

Téma bylo zaměřeno na možnosti cestování, zajímavosti o České republice a její přírodě
ve všech ročních obdobích. Výtvarné a rukodělné práce pak zdobily chodby školy a
prostory školních družin.
Téma bylo splněno jen zčásti. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 byla školní docházka
omezena na distanční výuku. Přičemž i provoz družiny fungoval několik týdnů distančně.
Všechny vychovatelky se podílely na distanční výchovně vzdělávací práci v době uzavření
škol.

Aktivity školní družiny
aktivita
Sportování
Vánoční besídka

činnost, rozvoj žáků
Setkávání dětí na školním hřišti – společné hry, soutěže a
turnaje
Předávání dárečků, nových her, hraček a stavebnic. Oslava
zvyků a tradic.

Dětský den

Společné pořádání soutěží pro děti na školním hřišti.

Palačinkový den

Zakončení oslav Dne dětí.

Projektový den

Keramická dílna. Vlastnoruční výroba keramického hrnečku.

Práce na ŠVP

Společné setkávání všech vychovatelek nad prací a dodatky
ŠVP.
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Soutěže
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byly téměř všechny soutěže zrušeny.

Sportovní soutěže – 1. stupeň
SPORT

TŘÍDA DRUŽSTVO ÚROVEŇ

OVOV

1. – 5.

UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA

úspěšné zapojení – RF

Fyzikální soutěže
NÁZEV

POŘADATEL

FYZIKÁLNÍ

SVČ Tramtáryje

OLYMPIÁDA

Svitavy

KATEGORIE

ÚČASTNÍK

UMÍSTĚNÍ

okresní kolo

Andrlíková

bez umístění

KATEGORIE

ÚČASTNÍK

UMÍSTĚNÍ

Mini

11 řešitelů

Benjamin

6 řešitelů

Kadet

3 řešitelé

IT soutěže
NÁZEV

POŘADATEL
Jihočeská

BOBŘÍK

univerzita

INFORMATIKY

v Českých
Budějovicích

6. úspěšných
řešitelů
4 úspěšní
řešitelé
2 úspěšní
řešitelé

Projekty
Pamatuji si, jak jsem před mnoha lety psal, že připravujeme projekt. Pak jsem psal, jak
nám projekt „přiklepli“ a teď konečně mohu napsat, že ten největší projekt, který jsme
v poslední době dělali, ten, ze kterého jsou ty učebny v bývalém školnickém bytě, je hotov.
Učebny, výtah, pracovna školního poradenského pracoviště, toaleta pro vozíčkáře, nová
chodba v suterénu, nová páteřní síť kabelů, nové rozvedení internetové sítě, navržení skříní,
originálního nábytku, koupě počítačové techniky, nová okna se stoprocentním zastíněním,
odhlučněné stropy, krásné podlahy, nejkrásnější modré dveře, to vše mne v první myšlence
napadne, že bylo třeba řešit proto, abychom v prostoru bývalého školnického bytu mohli
vybudovat nové učebny.
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S tímto projektem bylo hodně práce, ale rozhodně není jediný, který řešíme. V letošním
roce jsme dokončili projekt na podporu digitálních kompetencí, pokračovali s Centrem
kolegiální podpory čtenářské gramotnosti a vcelku obtížně realizovali jinak jednoduché
Šablony.
„Project“ znamená anglicky plánovat. Nedávno mi jeden kolega z jiné školy v nadsázce
říkal, jak je na slovo „projekt“ alergický, protože vždy přináší velkou administrativní zátěž.
Má pravdu, ale pokud plánujeme další rozvoj školy, tak se bez projektů neobejdeme.
Moc míst, které by ve škole šly ještě materiálně rozvinout a využít, už ve škole není.
Vlastně žádné, pokud nerozšíříme svoji představitelnost za hranici běžnosti. Jsem zvědav, o
jakých projektech budu psát v roce příštím. Jeden velký mne napadá, ale to zatím nemohu
ani vyslovovat, abych to snad nezakřiknul.

Kulturní, vzdělávací, dobročinné akce, exkurze žáků
Každý rok se snažíme žákům zpříjemnit výuku celou řadou akcí, které je mají obohatit
novými informace, dovednostmi, zážitky nebo je prostě jen pobavit.
2020/2021

absolvovali

naši

žáci

celou

řadu

takovýchto

aktivit,

Ve školním roce
ale

vzhledem

k dlouhodobému uzavření škol byli o většinu akcí ochuzeni.
AKTIVITA

KDY

ÚČASTNÍK

Den vědy

15. 9. 2020

žáci a učitelé ZŠ

Adaptační kurz

16. – 18. 9. 2020

Prezentiáda

17. 9. 2020

Dvořáková, žáci šk. parlamentu

23. 9. 2020

zájemci, Holická Kosková

Pasování na čtenáře

24. 9. 2020

žáci 2. třídy, Tesárková

Abeceda peněz

25. 9. 2020

žáci 4. třídy, Slezáková

29. 9. – 2. 10.

žáci 8. ročníků, Hendrychová,

2020

Pekník, Lopourová, Hörlová

Abonentní představení VČD
Pardubice

Škola jinak
Slavnostní předání dárků k
projektu DOBRO 21
Zpátky do školy! – adaptační
program Skautského institutu
Projekt Kufr plný knih –

žáci 6. ročníku, Pytlíková,
Slaninová, Kočvarová, Šafářová

Sehnal, Rybinová, zástupci žáků z 5.

18. 5. 2021

třídy

4. 6. 2021

žáci 7. B, Skalická, Karpelesová

celý šk. rok

žáci 7. B, Skalická
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podpora čtenářství ve
spolupráci s Městskou
knihovnou Svitavy


žáci 1. i 2. stupně pravidelně spolupracovali s Městskou knihovnu Svitavy



celá škola pořádala průběžné návštěvy výstav a přidruženého programu Muzea
Svitavy – dle platných nařízení



velké množství aktivit muselo být zrušeno v souvislosti s nařízením o uzavření škol

Úrazovost
Bohužel ani v tomto školním roce se dětem nevyhnuly úrazy
Celkový počet úrazů: 14
z toho:


Registrovaných: 2



Evidovaných: 12

Ze školního roku 2019/2020 byly dokončeny 4 registrované úrazy.

Školská rada
Členové Školské rady se prezenčně sešli během školního roku jedenkrát. Jedna schůzka
se uskutečnila přes online prostředí.
Na prvním setkání se seznámili s novinkami na školní rok 2020/2021, s plány pro tento
školní rok, schváleným projektem IROP a projednali a schválili změny ve Školním
vzdělávacím programu, Školním řádu a Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků. Na druhé schůzce schválili členové Výroční zprávu za školní rok 2019/2020.
Členové Školské rady byli informováni o zápisu dětí do 1. ročníku.
V příštím školním roce bude nutné udělat volby do Školské rady z řad rodičů.

Nejlepší žák školy
Nejlepším žákem pro školní rok 2020/2021 byla tentokrát zvolena slečna Emma
Andrlíková, žákyně třídy 9. A.
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Emma patří mezi žáky, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků. Tato dívka je
nejenom chytrá, zvídavá a prahnoucí po dalším vzdělávání, ale podle slov svých spolužáků
je to bytost s velkým srdcem a rozdala by se všemu živému. Je přesně ten typ studenta,
kterého si přejí mít všichni učitelé ve své třídě. Znalostmi výrazně převyšuje své vrstevníky.
Školu reprezentovala po celou dobu školní docházky v mnoha soutěžích a olympiádách,
zejména přírodovědného charakteru. Je zodpovědná, laskavá, upřímná, vždy připravena
podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Svými charakterovými vlastnostmi se stala
příkladem pro své spolužáky a je právem považována za nejlepší žákyni naší školy.

Školní jídelna
Nevěřili byste, jak obrovskou výhodu máme v naší velké jídelně. Díky její
naddimenzovanosti jsme byli schopni jak v podzimní části roku, tak pozdním jaře
realizovat stravování ve čtyřech oddělených sektorech. Upravili jsme výuku tak, aby žáci
přicházeli do jídelny vždy v ucelených skupinách. Systém se nám podařilo propojit i s
cizími strávníky a návštěvníky z jiných středních škol. Kde vůle, tam je i cesta, říkával Jan
Werich. My jsme měli vůli stravování zařídit a optimální udržitelnou cestu jsme díky
velikosti naší jídelny postupně našli.

Spolek přátel Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27
- hospodaření v roce 2020
Příjmy
Zůstatek k 1. 1. 2020

269 915,35 Kč

Příspěvky na pracovní sešity a učebnice

232 845,00 Kč

Členské příspěvky od žáků

77 618,00 Kč

Příspěvky žáků I. třídy na pomůcky

13 890,00 Kč

Příspěvky na úhradu části nákladů na dopravu a vstupné do

15 711,00 Kč

divadla
Příspěvky na hračky pro žáky školní družiny

27 954,00 Kč

Příspěvky žáků 7. tříd na lyžařský výcvik

93 600,00 Kč

Příspěvky za kurzy FIE

147 460,00 Kč

Příspěvky žáků na školní výlety, kurzy a zájezdy

67 256,00 Kč

Příspěvky žáků na školní mikiny

7 881,00 Kč
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Příspěvky na úhradu ALBI

45 175,00 Kč

Vrácená záloha na zájezd do Osvětimi

5 000,00 Kč

Úroky z účtu Sdružení

44,53 Kč

Celkem

1 032 349,88 Kč

Výdaje
Pracovní sešity a učebnice pro žáky

89 267,02 Kč

Hry pro žáky školní družiny

27 027,13 Kč

Učební pomůcky pro žáky I. třídy

17 189,00 Kč

Odměny za vysvědčení, soutěže + žák roku

5 666,10 Kč

Fotky pro žáky školy

3 640, 00 Kč

Záloha za ubytování na lyžařském výcviku

42 000,00 Kč

FIE instrumenty

33 090,00 Kč

Zaplacené faktury za žáky školy za školní výlety, kurzy a zájezdy

79 272,00 Kč

Záloha na zájezd žáků do Osvětimi

5 000,00 Kč

Materiál na výzdobu školy

796,00 Kč

Doprava žáků do divadla + vstupné

16 214,00 Kč

Vyúčtování divadla – vratka žákům

1 290,00 Kč

Plavání žáků 1. stupně ZŠ

27 930,00 Kč

Dar - ZŠ Svitavy, TGM 27 - lektorování FIE

15 500,00 Kč

Dar - ZŠ Svitavy, TGM 27 - sešity a papíry pro žáky školy

194 500,00 Kč

Klíčenky pro žáky školy

12 547,70 Kč

ATC – kurz FIE pro lektory

140 000,00 Kč

Dřevěné myšky pro žáky školy

7 500,00 Kč

Mikiny pro žáky školy

7 881,00 Kč

Centrum pro demokratické učení – členský poplatek

1 400,00 Kč

Vratka kurzovného FIE

1 500,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

1 883,00 Kč

ALBI – společenské hry, dárkové předměty (zaměstnanci školy)

45 175,00 Kč

Celkem

776 267,95 Kč

Příjmy – výdaje

256 081,93 Kč

Ztráta roku 2020

-13 833,42 Kč
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Stav prostředků k 31. 12. 2020
Pokladna

75 825,00 Kč

Běžný účet

180 256,93 Kč

Celkem zůstatek k 31. 12. 2020

256 081,93 Kč

Ztráta hospodaření Spolku přítel Základní školy Svitavy je způsobena rozdílem mezi
příjmy a výdaji za školní potřeby pro žáky na školní rok 2020-2021. Na začátku školního
roku, tj. 07, 08/2020 jsme nakoupili potřebné pracovní sešity, diáře a školní pomůcky
žákům. Poplatky za ně byly, z důvodu epidemických opatření, vybírány až po návratu dětí
do škol v dubnu 2021.

Závěr a výhledy do budoucna
Mám dar vidět pozitivní věci i v letech, kdy bylo slovo „pozitivní“ nadužíváno ve
spojitosti antivirových testování. Přesto bych nechtěl tento rok opakovat. Extrémní zátěž,
která spadla na žáky a jejich učitele, doplněná o mnohé selhání v komunikaci státu a vedení
škol. To je první asociace k roku, který máme za námi. Naštěstí jsou i další. Např.
charitativní projekt DOBRO 21, v rámci něhož jsme vytvářeli smysluplné aktivity ve
prospěch blízkého senior centra. Překotný rozvoj učitelských dovedností protkaný vysokou
flexibilitou, kdy jeden týden jsme učili podle podmínek, které již příští týden neplatily.
Odvaha dělat chyby (a tím i sebe posouvat), ale zůstat vzorem pro všechny žáky, kteří chtějí
jít cestou vzdělání co nejdále. I to je rok, který vytvořil vstupní podmínky pro ten další.
Čeká nás pokračování v neuvěřitelně široké individuální podpoře selhávajících žáků.
Čeká nás rok, kdy budeme chtít využít nově nabyté dovednosti. Čekají nás nové krásné
učebny z projektu (Učebna přírodních věd a Jazyková dílna). Čeká nás spolupráce směrem
k rodičům, k poradnám, k neziskovým organizacím a jiným vzdělávacím institucím. Zcela
jistě nás čeká rok, který nám ukáže, nakolik je posílení v oblasti informatických dovedností
a zvýšené odpovědnosti za vlastní vzdělávání investicí, která se nám vyplatila více, než
jsme očekávali. Kdybych tomu nevěřil, nedával bych deváťákům jako dar na rozloučenou
pero s motivačním citátem, ten jsem si dovolil věnovat i všem, kteří Výroční zprávu dočetli
až sem:
„Čím těžší je boj, tím úžasněji chutná vítězství.“
Jiří Sehnal
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Seznam příloh
K výroční zprávě jsou přiloženy dokumenty, které významně vypovídají o životě
a rozvoji školy.
Příloha č. 1 - Vyhodnocení Plánu 20
Příloha č. 2 - Plán 21
Příloha č. 3 – Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021
Příloha č. 4 - Článek k charitativnímu projektu DOBRO 21 + koláž z fotografií
Příloha č. 5 – Myšárník speciál 2020 (distribuovaný v na začátku školního roku)
Strana 1 a strana 2
Příloha č. 6 – Myšárník speciál 2021 (distribuovaný v září 2021)
Strana 1 a strana 2
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Vyhodnocení plánu 20
Je téměř nemožné vyhnout se v hodnocení roku 2020 omezením, která školství a společnost postihla
díky epidemii Covidu-19. Proto se pokusím o stručné hodnocení hned na úvod a až pak vyhodnotím body
uvedené v Plánu 20.
Ten rok byl složitý na nastavení školy do dostatečně rozumného i odvážného módu, ve kterém jsme měli
na jaře i na podzim fungovat. Jsme týmově nastavená škola. Společně jsme debatovali o prioritách a
možnostech. Domnívám se, že model, který jsme zvolili, nesl své ovoce. Na jaře jsme nespěchali a zaměřili se
na budování dovednosti plánovat si čas, plnit úkoly a komunikovat podle instrukcí. Všechny tyto aktuálně
posílené dovednosti jsou důležité pro celý život. Zároveň jsme uvolnili veškerý počítačový materiál, který ve
škole máme, aby mohli žáci tvořit a komunikovat tak, jak požadujeme. Nastavený model vzdělávání a proces
jeho hledání byl společně s drobnostmi typu spontánní vybudování venkovních učeben oceněn a prezentován
jako dobrá praxe v časopisech Řízení školy, Respekt a v novinách Lidových a Hospodářských, což vnímáme jako
významné ocenění našeho přístupu.
Revize FIE - Plán byl naplněn. Z revize FIE mám velmi dobrý pocit, jelikož individuální péče i komplexní
přístup v hodinách, kterého se našim žákům díky FIE dostává, je ještě více dosažitelné a efektivnější.
IROP projekt - Projekt Jazykové dílny se podařilo rozběhnout a úspěšně pokračuje ke zdárnému konci,
který bude v první polovině roku 2021. Všechny učebny, stejně jako výtah, jsou stavebně připraveny. Na jaře by
měly být dokončena technická část stavby. V následujících měsících bude vysoutěženo vybavení učeben.
Rozvoj IT – plánovali jsme několik projektů, které nám všechny vyšly. K tomu jsme dostali od států
finance na další počítačový rozvoj, abychom obstáli v distančních časech. Díky tomu proběhlo několik vln nákup
počítačů, notebooku, tabletů, dotykových per a jiných „vymožeností“, které rozvinou jak naši počítačovou
učebnu, tak nové učebny přírodních věd a jazykovou učebnu. K tomu přibude i mobilní tabletová učebna.
S nadsázkou lze říci, že to co nám teď ve škole chybí, jsou jen ti žáci.
Den vědy – aktivita, která popularizuje přírodovědné obory, nám na jaře o jeden jediný den unikla,
protože školy byly zavřeny. Na podzim jsme to naštěstí stihli, takže Den vědy nakonec proběhl a stal se
úspěšným a žáky pozitivně vnímaným vykročením vzdělávacích dnů. Před školou stál EDUbus, v učebnách
probíhali pokusy chemické a fyzikální doplněné o přírodovědné a zeměpisné hry, např. s GPS. Z neobvyklých
nových aktivit byla ještě plánována návštěva partnerské školy na Slovensku. Exkurze Slovensko nakonec nebyla
realizována kvůli hygienickým opatřením.
Zázemí pro pedagogy – poslední etapa vylepšení sboroven byla dokončena již v začátku roku. Vizuálně i
funkčně byl přetvořen prostor tzv. Mezisborovny a Předsborovny. Až půjdete někdy do sboroven nebo do
ředitelny, jistě si všimnete, že prostředí chodby je vytvořeno tak, aby bylo příjemné, funkční a reprezentativní
zároveň
Rok 2020 byl rokem, na který by mnoho z nás raději zapomnělo. Bohužel, toto přání je nesplnitelné.
Chtěl bych však při příležitosti hodnocení tohoto říci, že vidím i mnoho pozitivního ve spojitosti se vzděláváním a
rokem s dvacítkou na konci. Impulz, který dostali učitelé, je neuvěřitelně silný. Spolupráce, která probíhá mezi
školou a rodiči je na nejvyšší úrovni. Školní kolektivy udělali obrovský kus práce, aby setkávání se žáky na
videokonferencích bylo pestré a hlavně smysluplné.
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Rok 2020 nás rozhodně něco naučil. Je jen na každém z nás, co z toho využijeme v letech následujících a
jak využijeme to, že otázka vzdělávání teď aktuálně zajímá výrazně větší část veřejnosti než dříve.

Mgr. Jiří Sehnal
ředitel školy
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Plán 21
PLÁN DALŠÍHO ROZVOJE ZŠ TGM PRO ROK 2020
Tento dokument je součástí akčního plánu rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. Jde
o dokument vytvořený za účelem lepší informovanosti o škole. Priority odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje
školy pro léta 2018 – 2024.
Rok 2021 bude rokem pedagogické výzvy. Opakované uzavírání škol a neustále se měnící podmínky
vytvořily ze škol pevnosti, které každým dnem bojují o to, co v rámci vzdělávání považují za důležité. Někde to
jsou známky, jinde znalosti nebo dovednosti. My bychom např. rádi podpořili vztahy a kontakty mezi žáky.
Vzdělávací proces na úrovni lokální i na úrovni celostátní a jeho kultivace, to je pedagogická výzva, o které
mluvím v úvodu tohoto odstavce.
PRIORITY DALŠÍHO ROZVOJE PRO ROK 2021
Projekt Jazyková dílna a Učebna přírodních věd – dokončení
Úpravy školnického bytu jdou do finále. Je potřeba udělat rozvody elektřiny a internetu, vysoutěžit a
umístit nábytek a pomůcky a dodělat závěrečné práce. Vypadá to jednoduše, ale jsou to ještě měsíce
plné práce. Na konci budou dvě nové krásné učebny, dvě užitné místnosti a výtah. Už teď se těšíme na
nový školní rok, kdy budeme moci tyto učebny naplno využívat.
Covid – flexibilní nastavení
Současná doba před nás staví významný požadavek na flexibilitu v nastavení fungování školní výuky.
Priority, které jsme pojmenovali při první vlně (přehlednost a smysluplnost), doplníme pro letošní rok o
dlouhodobou udržitelnost, protože máme obavu, že distanční výuka kombinovaná s výukou rotační tu
bude až do konce školního roku. A jak to bude dál, se neodvažujeme ani nahlas uvažovat.
Aktivní účast v hledání nových výzev českého vzdělávání
Možná, že toto téma vyzní obecně, ale jako škola jsme připraveni účastnit se diskuzí o přežitcích
současného školství a o nastavení novinek odpovídajících společnosti 21. století. Předpokládám aktivní
účast v programech Učitelské platformy a ve sdílení zkušeností ze vzdělávacího programu Ředitel naživo.
Předpokládáme debatu nad možnostmi vycházejícími z nových RVP.
Plánování oken
Aktuální „bolestí“ naší školy jsou okna. Kdybychom nerealizovali IROPový projekt, již bychom zahájili
jejich výměnu. Finanční politika města Svitavy a odpovídajících ministerstev bude v letošním roce velet
neutrácet. Naším plánem tedy je připravit výměnu oken tak, aby se mohla realizovat „co nejdříve“.
Podpora vztahů
Cíleně hledáme aktivity, které v dnešní uzavřené době pomohou rozvíjet osobnosti našich žáků.
Připravujeme školní charitativní projekt, jehož smyslem je pomocí dobrovolných aktivit obohatit život
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seniorů v centru, které bude otevřeno v blízkosti naší školy. Přemýšlíme nad dalšími nápady, jak podpořit
vztahy ve společnosti a vztahy mezi žáky. Je to o to těžší, že společnost štěpí nekonečnost a
smysluplnost hygienických a vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19.
Rok 2021 bude rokem, kdy vzdělávání bude tématem, o kterém se bude hodně mluvit. Zkušenost obřího
zapojení rodičů do vzdělávání v kombinaci s velkou změnou v možnostech fungování jednotlivých škol a učitelů
rozvíří debatu nad dříve opomíjenými tématy, jako je např. hodnocení, poskytování zpětné vazby nebo hranice
možností individuální péče. Jsem rád, když se věcí mění. Věřím, že tým lidí z naší školy dokáže zařídit, aby změny
byly změnami k lepšímu.
Mgr. Jiří Sehnal
ředitel školy
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Příloha č. 3 - Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy, IČ: 49328255
Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2020

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 v naší organizaci

397 219,78 Kč

Skládá se z následujících částí:
Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

88 434,35 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

308 785,43 Kč

Rozpočet města:
K 31. 12. 2020 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 1 097 500,- Kč. Plnění
nákladů je ve výši 90%. V letošním roce jsme ušetřily peníze především v návaznosti na mimořádná
opatření Vlády ČR v souvislosti s Coronavirem, a to hlavně na energiích a materiálu. Vyšší spotřebu
jsme zaznamenali ve spotřebě čisticích prostředků.
Vyčleněné prostředky na odpisy byly pro rok 2020 celkem 248 726,- Kč. Na odpisy bylo použito
243 012,- Kč. Přebytek ve výši 5 714,- Kč bude převeden do rezervního fondu.
Dne 18. 09. 2020 jsme přijaly návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Svitavy 6 120 000,Kč na krytí nákladů spojených s projektem IROP „Jazyková dílna a učebna přírodních věd“. Během
roku byly realizovány stavební práce a služby spojené s projektem ve výši 2 844 980,47 Kč
Rezervní fond:
Z rezervního fondu jsme vyčerpali 126 523,20,- Kč na nákup nových zářivek denního svícení a
tabletů ACER Chromebook.
Organizace přijala účelový dar od Spolku přátel ZŠ ve výši 210 000,- Kč na nákup papírů,
pracovních sešitů a pomůcek žákům školy.
Fond FKSP:
Z fondu FKSP jsme vyčerpaly 118 602,99 Kč na vybavení nového vstupního prostoru do
sborovny a mezisborovny.
Investiční fond:
Z investičního fondu jsme vyčerpaly 374 649,88 Kč na realizaci nového vstupního prostoru do
sborovny a mezisborovny.
Do investičního fondu byly přijaty finanční prostředky od zřizovatele v rámci projektu IROP:
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680 000,- Kč

dovybavení výukových prostor

650 000,- Kč

úprava sklepních prostor, nové podhledy, výměna 4 ks oken

798 000,- Kč

dofinancování víceprací – natažení nové elektřiny do pater, výtah, změna

silno a slaboproudu
Fond odměn:
Z fondu odměn jsme vyčerpaly 41 692,- Kč.

Rozpočet kraje:
K 31. 12. 2020 jsme obdržely prostředky ze státního rozpočtu ve výši 25 797 073,- Kč.
Dotace ÚZ 33353 – přijato 25 698 373,- Kč. Z mimořádné dotace na podporu technického
vybavení pedagogů bylo nakoupeno 25 ks notebooků. Z podpůrných opatření nebylo využito
55 428,- Kč. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního
rozpočtu.
Dotace ÚZ 33079 – přijato 98 700,- Kč. Z dotace na podporu přímé pedagogické činnosti do PH
Maxu školy nebylo využito 56 618,- Kč. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního
vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

Doplňková činnost:
Zisk k 31. 12. 2020 činí 308 785,43 Kč.
Příjmy z doplňkové činnosti plynou naší organizaci především z dlouhodobého pronájmu
budovy školní jídelny a krátkodobého či dlouhodobého pronájmu nebytových prostor (tělocvična,
učebny, školní hřiště).
S firmou GTH zařízení školního stravování, která má v pronájmu školní jídelnu, bylo
dohodnuto, že za měsíce 04, 05, 06/2020 bude hradit z důvodu mimořádného opatření Vlády ČR
75% z celkových nákladů na pronájem budovy ŠJ.
Z doplňkové činnosti jsme letos pořídili nové židle do školní jídelny a nové teleskopické
basketbalové koše do tělocvičny.

Projekty:
Šablony II. ÚZ 33063
Projekt zahájen 1. 7. 2019, přijato 1 341 340,- Kč.
V roce 2020 celkem vyčerpáno 361 873,58 Kč.
Do roku 2021 převedeno 742 648,12 Kč.
Erasmus+ UZ 88888
Projekt zahájen v lednu 2017, konec 31. 1. 2019
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V průběhu roku 2019 jsme po vyúčtování dotace obdrželi příspěvek ve výši 32 072,81 Kč.
Finanční prostředky jsme použili v letošním roce na pořízení přístřešku pro jízdní kola.
Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014
Projekt Fondu evropské pomoci 5. výzva zahájen 1. 9. 2019, ukončen 30. 06. 2020.
K 30. 06. 2020 vyčerpáno 4 641,80 Kč. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno 26 464,20 Kč.
Projekt Fondu evropské pomoci 6. výzva zahájen 01. 09. 2020, přijato 52 668,- Kč.
Do 31. 12. 2020 vyčerpáno 300,- Kč.
Do roku 2021 převedeno 52 368,OP VVV – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ
Ve spolupráci se Základní školou v Polici nad Metují jsme v rámci projektu pořídili
programovatelné roboty Ozobot, tablety ACER Chromebook, stolní počítačové sestavy AMD
RYZEN a dobíjecí stanici TabCabby v celkové výši 309 785,- Kč.
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Příloha č. 4 - Článek k charitativnímu projektu DOBRO 21

DOBRO 21
aneb Tomu byste nevěřili, co se děje ve škole, když je distanční výuka
Rok 2021 se kvůli pandemii nesmazatelně zapíše do našich životů. V pomyslné kronice
naší školy bude u tohoto roku odkaz na projekt, který svou kladnou energií přesáhnul
hranice školy.
V lednu jsme přemýšleli, jak našim žákům pomoci nalézt smysl bytí v době, kdy na ně
čekají jen školní a domácí povinnosti, ale svět je pro ně zavřený a budoucnost
nepředvídatelná.
Vyšli jsme z tradice podpory dobročinných projektů a vymysleli DOBRO 21. Speciální
pedagožka Kamila Rybinová, za podpory vedení školy, inspirovala třídní kolektivy k
vytváření smysluplných darů pro svitavské Senior centrum.
Díky tipům od pana Pivoňky, zaměstnance centra, se podařilo zacílit na vyrábění
dřevěných her (např. tripexesa, gumičkové hry na rozvoj motoriky či skládání zenových
kamenů), vymýšlení rébusů a vytváření originálních omalovánek. Vlna tvůrčí nálady se
přelila mezi pedagogy školy a vytvořila synergii, ze které vzniklo tolik výrobků, že jsme je
ani unést nemohli.
Kromě úžasných her zmíním i dvě aktivity, které svou organizační náročností předčily
běžnou dobrovolnickou činnost, kterou ve škole děláme. Paní učitelky českého jazyka
vytvořily pisatelskou výzvu pro žáky 5. až 9. třídy. Všechny povídky měly společnou
úvodní větu - vlastně její část, která se pak stala názvem povídkové knížky z prostředí naší
školy. Jmenuje se „Tomu byste nevěřili, co se děje ve škole, když…“. Vznikl tak soubor
jednadvaceti povídek, které vesele odráží fantazijní svět našich žáků. Druhou aktivitou je
audiokniha Svitavských pověstí. Příběhy z knihy paní Drahomíry Šustrové namluvili pro
seniory pedagogové školy. Audiokniha se natolik povedla, že bychom ji rádi nabídli k
volnému stažení pro ostatní svitavské seniory. Nyní jednáme s informačním centrem, jak by
šlo výsledek využít ve prospěch ostatních svitavských občanů.
V úterý 18. května byly výrobky symbolicky předány. Na fotografiích níže můžete
zkusit pocítit kousek milé atmosféry, která v Senior centru panovala. Za naši školu se této
„výpravy“ účastnili i Matyáš a Hubert z 5. ročníku, kterým se podařilo dotáhnout do cíle
náročný úkol výroby hry Člověče, nezlob se. Za vedení školy mohu prozradit, že se těším,
až i další naši žáci budou moci v Senior centru navštívit „babičky a dědečky“, pro které
vyráběli, psali a kreslili. Na začátku článku jsem zmínil, že se rok 2021 nesmazatelně
zapisuje do našich životů. Těší mne, že některé zápisy jistě budou vyvolávat vnitřní úsměvy
a dobrý pocit na duši teď i v budoucnu.
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Příloha č. 5 – Myšárník speciál 2020 (distribuovaný v na začátku školního roku)
Strana 1 a strana 2
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Příloha č. 6 – Myšárník speciál 2021 (distribuovaný v září 2021)
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Na zprávě se podíleli:
Mgr. Jiří Sehnal
Mgr. Petra Judová
Mgr. Jitka Skalická
Martina Filová
a
tým pedagogů ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27
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