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Úvod
Při psaní výroční zprávy má celý tým možnost na chvíli zastavit a prohlédnout si právě
skončený školní rok z odstupu. Možná, že pokud budete číst tento text po letech, tak mnoho
z toho, na co ještě lze vzpomenout, již bude nevýznamné nebo překryté jinou živou a silnou
realitou. A právě proto se pokusíme ve výroční zprávě zachovat esenci tohoto pestrého
školního roku, který máme právě teď čerstvě za sebou.
Příjemné čtení Výroční zprávou školního roku 2021/2022 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
ředitel: Mgr. Jiří Sehnal, DiS.

vedení školy

zástupce ředitele: Mgr. Petra Judová
tel. 731 463 782

kontakt

e-mail: jiri.sehnal@tgm-svitavy.cz
www.tgm-svitavy.cz

zřizovatel

Město Svitavy

adresa zřizovatele

T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy

kapacita školy

340 žáků

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy
Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola
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Vzdělávací program

Zařazené třídy

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27,
verze 5 (č. j. zstgm/393/2020)
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Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27,
verze 6 (č. j. zstgm/407/2021)
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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. Agáta Bednárová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. I. třídy

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. II. třídy

Zdeňka Tesárková

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. III. třídy

Mgr. Adéla Hanzlová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. IV. třídy

Mgr. Jana Slezáková

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. V. A třídy

Mgr. Josef Lidmila

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. V. B třídy

Aprobace

Zařazení

Čj, Hv

třídní uč. VI. A třídy

Mgr. Jaroslav Švihel

M, F, Inf

třídní uč. VI. B třídy

Ing. Helena Pytlíková

Aj, Ch

třídní uč. VII. A třídy

Mgr. Marcela Slaninová

učitelství pro 1. stupeň

třídní uč. VII. B třídy

Pavlína Hörlová

Aj

třídní uč. VIII. A třídy

Mgr. Jitka Skalická

Čj, Rv

třídní uč. VIII. třídy

Mgr. Božena Hendrychová

Tv, speciální pedagogika

třídní uč. IX. třídy

Mgr. Radka Báčová

Př, Z

Harald Čadílek

Aj

Ing. Pavel Dokoupil

Ch

Mgr. Michaela Luňáčková,
DiS.

2. stupeň
Jméno
PaedDr. Vlasta Holická
Kosková
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Mgr. Marcela Dvořáková

F, Inf

Mgr. Jana Karpelesová

Nj, Rj

Mgr. Radka Kučerová

Aj, Nj, Hv

Mgr. Jana Maděrová

Nj, D

Mgr. Filip Pekník

Tv, speciální pedagogika

Mgr. Kamila Rybinová

speciální pedagog

Mgr. Miroslav Svojanovský

Tv, Hv

Mgr. Romana Vystrčilová

Čj, Nj

Školní poradenské pracoviště
Jméno

Zařazení

PaedDr. Vlasta Holická Kosková

vedoucí ŠPP, výchovný poradce

Mgr. Marcela Slaninová

speciální pedagog

Mgr. Ivona Šedá

speciální pedagog, asistent

Bc. Vendula Brabcová

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

Mgr. Jana Karpelesová

asistent

Marie Hochová

asistent

Bc. Jana Kočvarová

asistent

Taťána Gáliková

asistent

Anděla Buchtová

asistent

Mgr. Ivona Šedá

asistent

Školní družina
Jméno

Zařazení

Bc. Radka Bočková

vychovatelka ŠD

Tereza Motálková

vychovatelka ŠD
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Lenka Kučerová

vedoucí vychovatelka ŠD

Tereza Veitová, DiS.

vychovatelka ŠD

Miroslava Válková

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

Mgr. Vendula Jiskrová

Aj, speciální pedagogika

Provozní zaměstnanci školy
Jméno

Zařazení

Martina Filová

ekonomka školy

Bc. Rostislav Hertl

školník

Eva Majorová

uklízečka

Ivana Havlíková

uklízečka

Drahomíra Stloukalová

uklízečka

Jaroslava Tesařová

uklízečka
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Počty žáků ve školním roce 2021/2022
1. stupeň

2. stupeň

třída

celkem

chlapci

dívky

třída

celkem

chlapci

dívky

I.

27

13

14

VI. A

23

13

10

II.

28

11

17

VI. B

26

17

9

III.

32

15

17

VII. A

25

7

18

IV.

30

14

16

VII. B

26

9

17

V. A

16

5

11

VIII. A

16

5

11

V. B

15

6

9

VIII. B

24

11

13

IX.

29

11

18

celkem

169

73

96

celkem

148

64

84

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, vedení
školy a jejich aktivity
Tak jako se vyvíjí společnost, tak se mění žáci a prostředí, ze kterého přicházejí. Je tedy
třeba neustále „ostřit pilu“ a vzdělávat se. Přestože mnohé napadne ve spojitosti s tímto
školním rokem vzdělávání ohledně ukrajinských žáků, tak já vnímám, že kontinuálně
dochází neustálému rozvoji pedagogů a vedení školy. Detailně se můžeme podívat do výčtu
níže.
AKTIVITA - prezenčně

KDY

3D tiskárna školení

24. 8. 2021

Inovativní metody v praxi

30. 8. 2021

Pedagogičtí pracovníci

Inspirační seminář FIE

2. 9. 2021

lektoři FIE

20. – 26. 9. 2021

Skalická

Roodschow

4. 10. 2021

Dvořáková

Poličsko mluví o vzdělávání

12. 10. 2021

zájemci

20. – 21. 10. 2021

Holická Kosková, Brabcová

Zahraniční stáž Slovinsko –
metody čtenářské gramotnosti

Setkání výchovných poradců
Běleč

ÚČASTNÍK
Dvořáková, Svojanovský, Švihel,
Pekník, Sehnal
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Zahraniční stáž Portugalsko –

23. – 30. 10. 2021

Skalická

Inspirační seminář FIE

1. 11. 2021

lektoři FIE

Peace jam

11. 11. 2021

zájemci

2. 12. 2021

Skalická, Holická Kosková

9. 12. 2021

lektoři FIE

9. – 10. 12. 2021

Skalická

Vzdělávání v Libchavách

17. 1. 2022

Sehnal

Inspirační seminář FIE

31. 11. 2022

lektoři FIE

Školení ředitelů Libchavy

14. 2. 2022

Sehnal

21. 2. 2022

Pedagogičtí pracovníci

Tandemová výuka - školení

10. 3. 2022

Dokoupil, Pytlíková

Peace jam

10. 3. 2022

zájemci

Školení ředitelů Libchavy

14. 3. 2022

Sehnal

24. – 25. 3. 2022

Skalická

28. 3. 2022

Skalická

Inspirační seminář FIE

4. 4. 2022

lektoři FIE

Školení ředitelů Libchavy

12. 4. 2022

Sehnal

Školení k revizi RVP

12. 4. 2022

Sehnal, Judová

11. 4. – 8. 5. 2022

Judová, Luňáčková

14. 4. 2022

Svojanovský

metody čtenářské gramotnosti

Setkání k projektu – „čtenářská
gramotnost“
Inspirační seminář FIE
Čtenářská gramotnost –
školení Praha

Jak pracovat s ohroženým
dítětem - webinář

Čtenářská gramotnost –
školení Praha
Společné vzdělávání
prostřednictvím diferenciace a
individualizace výuky webinář

Formativní hodnocení s
klidem
Oblastní workshop ICT –
Programování ve Scratch pro
úplné začátečníky
zapojení v projektu Ředitel

v průběhu

naživo

celého šk. roku
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Sehnal

Zápis žáků do první třídy
K zápisu se dostavilo 38 dětí. Z kapacitních důvodů bude otevřena jedna třída, do ní bylo
přijato 30 žáků (7 chlapců a 23 dívek). O odklad prostřednictvím zákonného zástupce
požádalo 6 dětí a odklad jim byl povolen ředitelem školy, protože doručili všechny potřebné
náležitosti. Třídní učitelkou bude Mgr. Jana Slezáková.

Výuka FIE a činnost lektorů
V letošním roce výuka FIE probíhala ve III. – VII. ročníku v rámci ŠVP navazujícími
instrumenty. V době distanční výuky předmět FIE vyučován nebyl. Výuka po distanční
výuce navázala na výuku předcházejících hodin, v I. a II. třídě probíhal kroužek žáků v rámci
školní družiny.
Lektoři se scházeli na pravidelných schůzkách, kde se navzájem seznamovali s dílčími
kroky v jednotlivých třídách, spolupracovali v rámci jednotlivých instrumentů a inspirovali
se formou vzájemných náslechů. Několikrát proběhl i interní inspirační seminář pro lektory
FIE, kde se společně zamýšleli nad jednotlivými listy a připomněli si kritéria
zprostředkovaného učení. Z řad lektorů vyšel i zájem o pravidelný kurz pro lektory, který by
mohl probíhat v příštím školním roce.

Volba povolání a rozmisťovací řízení
V letošním školním roce probíhalo přijímací řízení na SŠ standardním způsobem. Žáci si
podávali 2 přihlášky v prvním kole. Zájemci o maturitní obory vykonali přijímací zkoušku
z českého jazyka a matematiky, žáci mající zájem o učňovské obory byli přijati podle
studijních výsledků z osmého a devátého ročníku. Mnoho žáků volí školy mimo Svitavy,
převládá zájem o školy odborného a technického charakteru a o maturitní obory. Je to dáno
celkovou společenskou situací, kdy se upřednostňuje ve všech oblastech co nejvyšší dosažené
vzdělání. Všichni naši žáci byli přijati na střední školy v prvním termínu a nastupují na školu,
kterou si zvolili. Základní školu opouští 29 žáků deváté třídy a 3 žáci z pátého ročníku, kteří
odcházejí na víceleté gymnázium. Na maturitní obory nastoupí 25 žáků.

Rozmístění žáků 9. ročníku:
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Střední školy s maturitou
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Svitavy

4

Gymnázium Polička

1

SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

2

Gymnázium a letecká SOŠ Moravská Třebová

1

SŠ zdravotnická Svitavy

4

VOŠ A SŠ Boskovice

1

ISŠ Moravská Třebová

2

VOŠ a Střední pedagogická škola Litomyšl

1

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

1

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

2

SPŠ elektrotechnická Mohelnice

1

Střední průmyslová škola Brno

1

SŠ zemědělská a SOU CHKT

1

SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun

1

SŠ a VOŠ zdravotnická Brno

1

SŠ obchodu a služeb SČMSD Polička

1

CELKEM:

25

Učební obory
SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

2

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

1

SOŠ a SOU Lanškroun

1

Celkem:

4

Rozmístění žáků 5. ročníku:
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Svitavy

3

Celkem:

3
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Kroužky a povinně-volitelné předměty
Kroužek

Vedoucí kroužku

Třída

Český jazyk, příprava na přijímací zkoušky

Vystrčilová

9.

Matematika, příprava na přijímací zkoušky

Švihel

9.

SPU

Šedá, Válková

1.

SPU

Šedá, Pernicová

2.

Koumáci – podpora nadaných

Skalická

5.

Vaření

Lopourová, Kočvarová

7.

Procvičování matematiky

Luňáčková

2.

Procvičování českého jazyka

Luňáčková

2.

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 2021/2022
Na naší škole i v tomto školním roce poskytovalo poradenské a konzultační služby
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům Školní poradenské pracoviště. Jeho
činnost byla letos o to náročnější, neboť mnoho dětí řešilo výchovné i vzdělávací potíže
objevující se jako důsledek koronavirové epidemie. Členové ŠPP intenzivně spolupracovali
se Speciálními pedagogickými centry, s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Svitavách
a zejména se Střediskem výchovné péče Alfa. Problémů bylo opravdu hodně. Řešily se
některé třídy, ve kterých se objevily nežádoucí projevy sociálně patologických jevů.
Velká pozornost byla věnována inkludovaným žákům, řádnému vypracovávání
individuálních vzdělávacích plánů a jejich realizaci. Protože na škole evidujeme 47 žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje zde 13 asistentů pedagoga. Bylo nutné
koordinovat jejich činnost, neboť některým nově přibyla péče o ukrajinské děti. Asistentky
mnohdy vykonávaly činnosti i nad rámec svých povinností vyplývajících z doporučení SPC
nebo PPP. Pravidelně komunikovaly s třídními učiteli, s výchovným poradcem, se
speciálními pedagožkami a s vedením školy. Žáci, kteří jsou vzděláváni podle IVP,
spolupracují s asistentem pedagoga intenzivněji, u ostatních jde spíše o navození systému
jejich výchovně vzdělávací práce. Také v tomto případě má ŠPP důležitou roli, neboť ve

11

spolupráci s žákem, s asistentem pedagoga a zákonnými zástupci hledá metody a způsoby,
jak žákovi co nejefektivněji pomoci.
I v tomto školním roce došlo k výměně pracovníků a k úpravě kompetencí. Školním
metodikem prevence se stala Bc. Vendula Brabcová, která zajišťovala programy primární i
sekundární prevence, na nichž se kromě PPP v Ústí nad Orlicí podílely i SVP Alfa a
Semiramis Pardubice. Mgr. Marcela Slaninová a Mgr. Ivona Šedá vykonávaly speciálně
pedagogickou činnost.
2. Organizační struktura
Vedoucí školního poradenského pracoviště:


výchovný poradce PaedDr. Vlasta Holická Kosková

Členové školního poradenského pracoviště:


školní metodik prevence Bc. Vendula Brabcová



školní speciální pedagog Mgr. Marcela Slaninová



školní speciální pedagog Mgr. Ivona Šedá

3. Hlavní cíle
 zkvalitnění poradenských služeb ve škole
 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
 pomoc žákům ovlivněným koronavirovou epidemií
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Práce výchovného poradce
Výchovný poradce stojí v čele Školního poradenského pracoviště a koordinuje práci
všech jeho členů, vede dokumentaci o setkáních se zákonnými zástupci.
Jeho vlastní náplní je především příprava žáků na volbu povolání, ale podílí se
zásadním způsobem i na řešení výchovně vzdělávacích problémů. Spolupracuje s vedením
školy, se školním metodikem prevence, se speciálními pedagogy a s třídními učiteli.
Koordinuje vytváření IVP, komunikuje s PPP ve Svitavách a se SPC, zajímá se o práci
asistentů. V případě nutnosti kontaktuje odbor sociálně právní ochrany dětí při Městském
úřadu ve Svitavách, účastní se případových konferencí a spolupracuje s Policií ČR. Obrací se
i na neziskové organizace. Spolupracuje v rámci mentorské asistence s Bonanzou Vendolí,
pomáhá třídním učitelům vytipovat žáky, pro něž mentorská asistence má smysl. V tomto
školním roce velmi intenzivně komunikoval a spolupracoval se Střediskem výchovné péče
Alfa. Domlouval intervenční programy pro problémovější třídy, konzultoval umístění
některých žáků do denního stacionáře vzhledem k jejich problémovému chování ve škole.
Pracovníci SVP Alfa navštěvovali problémové ročníky na naší škole, sledovali děti s výkyvy
v chování, navrhovali řešení a konzultovali s výchovným poradcem své kroky. Byla řešena
problematická docházka do školy, projevy nežádoucích sociálně patologických jevů nebo
obtížnější zařazení některých žáků do třídního kolektivu.
Od začátku školního roku zaměřuje výchovný poradce svoji pozornost na kariérové
poradenství, podává informace zákonným zástupcům i žákům, domlouvá workshopy a
pomáhá s výběrem vhodného typu SŠ.

Úkolem výchovného poradce je koordinovat

představu dětí o budoucí profesi s prospěchem a s představou, kterou mají o budoucí práci
svého dítěte jeho rodiče. Informuje zákonné zástupce žáků devátého ročníku o přijímacím
řízení a o skladbě středních škol. Jsou jim poskytnuty informace, kde nalézt podrobnosti o
příslušné střední škole, kam se obrátit v případě dotazů. Také zákonní zástupci žáků osmých
tříd byli seznámeni s přijímacím řízením, které jejich děti čeká ve školním roce 2022/2023.
V květnu a červnu 2022 žáci osmých tříd absolvovali workshop na téma kariérového
poradenství. Již od šestého ročníku jsou žáci vedeni v rámci předmětu Člověk a svět práce
k volbě vhodné profese. Letošní školní rok byla obnovena spolupráce se SOU ve Svitavách a
firmou Schaeffler a v sedmých ročnících se realizovaly dílničky, kdy si žáci mohli vyzkoušet
své praktické dovednosti při montování hřídele. Snahou výchovného poradce v rámci
kariérového poradenství je zvýšení zájmu žáků o praktické obory, čemuž takové workshopy
výrazně napomáhají.
Všichni žáci devátého ročníku si zvolili obory podle svého zájmu a 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
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poradce vyplnil a předal. Letos byli žáci 9. ročníku v přijímacím řízení velmi úspěšní a
nastoupí na středoškolský typ studia podle svého výběru.
V průběhu školního roku se objevily některé nežádoucí projevy chování žáků, které
byly v rozporu se Školním řádem. Na jejich řešení se výchovný poradce významně podílel.
Spolupracoval s vedením školy a se školním metodikem prevence, vyvolával výchovná
setkání se zákonnými zástupci a pomáhal jim zvolit v rámci pomoci adekvátní odborné
pracoviště.
Součástí práce výchovného poradce je další sebevzdělávání a získávání zkušeností
prostřednictvím kvalitních školení. I letos setkávání výchovných poradců probíhala
pravidelně prostřednictvím videokonferencí.
Práce školních speciálních pedagogů
Školní speciální pedagogové jsou aktivními a velmi důležitými členy ŠPP, výraznou
měrou se podílí na inkluzi. Pravidelně se scházeli s vedením školy a zejména s výchovným
poradcem. Vyhodnocovali svou činnost, konzultovali přijatá opatření, pomáhali s řešením
obtížnějších výchovně vzdělávacích situací. Nedílnou součástí jejich náročné práce byla
komunikace s pracovníky PPP a SPC a předávání informací učitelům stran podpůrných
opatření pro žáky.
Speciální pedagogové prováděli depistáže specifických poruch učení a diagnostiku při
vzdělávacích a výchovných problémech u žáků zejména 1. stupně. Dále spolupracovali
s žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazovali je do vhodného
preventivního či intervenčního programu – poskytovali krátkodobou či dlouhodobou
individuální speciálně pedagogickou péči (reedukační, kompenzační a stimulační). Pracovali
s vybranými žáky v předmětu speciálně pedagogické péče. Vedli kroužky pro žáky 1. stupně,
které byly zaměřeny na rozvoj komunikace, sluchové a zrakové percepce, paměti, pozornosti,
pravolevé orientace, logického myšlení a dalších dílčích oblastí.
Školní speciální pedagogové se snaží rozpoznat hlavní problémy žáka, doporučují
vyšetření v PPP či v SPC a ve spolupráci s třídními učiteli vytváří individuální vzdělávací
plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně vyhodnocují účinnost
poskytovaných podpůrných opatření a dle potřeby navrhují a realizují úpravy ve spolupráci
s výchovnou poradkyní.
V případě potřeby poskytovali individuální konzultace pedagogickým pracovníkům
v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb. Žákům vyžadujícím okamžitou péči poskytovali
individuální konzultace také. S některými žáky se setkávali pravidelně a formou řízeného
rozhovoru probírali jejich momentální problémové situace.
Seznamovali pedagogické pracovníky se speciálně pedagogickými přístupy při řešení
multikulturní problematiky ve školním prostředí. Velkou pozornost věnovali ukrajinským
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žákům, kteří do naší školy přišli v dubnu 2022. Koordinovali jejich vzdělávání, podíleli se na
přípravě učebních materiálů a zajišťovali pro ně náplň hodin českého jazyka. Aktivně
spolupracovali s ukrajinskou asistentkou, ostatními asistenty pedagoga a se školním
metodikem prevence. Vytvářeli příznivou atmosféru ve školním prostředí a díky tomu se
ukrajinští žáci ve třídách cítili velmi dobře. Participovali na úpravách školního prostředí,
zajišťovali speciální pomůcky a didaktické materiály, které zapůjčovali pedagogům,
asistentům pedagoga, školním asistentům, ale také vychovatelkám ve školní družině.
Vedli individuální konzultace se zákonnými zástupci a seznamovali je s podpůrnými
opatřeními v případě obdržení doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, při stanovení IVP a dalších podpůrných
opatření a zabezpečovali průběžnou komunikaci.
Součástí práce speciálního pedagoga bylo vedení činnosti asistentů pedagoga. S nimi se
pravidelně každý měsíc scházel, vyhodnocoval jejich činnost, poskytoval jim rady, jak vést
asistentskou dokumentaci, jak pracovat s inkludovanými žáky. Velmi důležité pro
speciálního pedagoga je další sebevzdělávání. Proto se speciální pedagožky účastnily školení,
supervizí v SVP Alfa a individuálního sebezdokonalování.
Práce školního metodika prevence
V rámci preventivních opatření proti rizikovému chování žáků se všichni vyučující řídí
Preventivním programem školy, který každoročně vypracovává školní metodik prevence.
Letos tuto funkci převzala Bc. Vendula Brabcová, která se podílela i na řešení některých
výchovných problémů, zejména na 1. stupni. Velmi úzce spolupracovala s vedením školy, s
výchovným poradcem, se speciálními pedagogy a třídními učiteli. Při řešení závažnějších
problémů spolupracuje školní metodik prevence i s Policií ČR a s odborem sociálně právní
ochrany dětí při Městském úřadu ve Svitavách.
V rámci preventivních programů bylo využito nabídky Pedagogicko-psychologické
poradny v Ústí nad Orlicí a nově byla navázána spolupráce s pardubickou organizací
Semiramis.
Ve školním roce 2021/2022 se podařilo realizovat v rámci primární prevence programy
pro první, druhou a třetí třídu a pro obě páté třídy. Tyto programy byly zaměřeny spíše na
utváření kolektivů a na vztahy mezi žáky. Na druhém stupni už aktivity byly zaměřeny na
různé oblasti rizikového chování, šlo především o prevenci šikany, užívání návykových
látek, alkoholu a kouření. Realizace byla poněkud složitější vzhledem k pandemické situaci,
velké nemocnosti lektorů i nařízené karanténě celých tříd, ale nakonec vše proběhlo podle
plánu. Nově naše škola navázala spolupráci s organizací Semiramis, která škole zajistí
programy v rámci dlouhodobé primární prevence rizikového chování žáků až do devátého
ročníku. Programy od této organizace byly letos uskutečněny ve čtvrté třídě a v obou šestých
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třídách. V 9. třídě proběhl preventivní program s názvem O nemoci AIDS, lásce a sexu
vedený panem kazatelem sboru Apoštolské církve Tomášem Řehákem. Tento program má
vždy velký úspěch, pan Řehák ho vede neformálně a daří se mu velmi dobře navázat kontakt
se žáky.
Velká pozornost byla v letošním školním roce věnována třídě 7. B. Kromě naplánovaných
programů z PPP v Ústí nad Orlicí absolvovali žáci intervenční program SVP Alfa vedený
Mgr. Jaroslavem Lainzem, jehož součástí byly i individuální pohovory se žáky. Vše bylo
zaměřeno na vyřešení nežádoucích projevů chování u některých jedinců.
Nedílnou součástí školních akcí, které napomáhají vytvářet pozitivní klima ve třídě, jsou
adaptační kurzy pro žáky šestých tříd, kurz Škola jinak pro osmé ročníky a hlavně lyžařský
výcvik pro žáky sedmých tříd. Školní metodik prevence pomáhá vytvářet optimální aktivity
a spolupracuje s vedoucími těchto akcí.
Celá škola navštívila opět po dlouhé pauze způsobené covidovou pandemií interaktivní
didaktické hudební divadlo AbrakaMuzika. Program byl sestaven dle požadavků školy a
zaměřoval se na mezilidskou komunikaci, sociální agresi a kybernetickou bezpečnost.
Se všemi institucemi nabízejícími preventivní programy budeme spolupracovat i nadále.
Na příští rok je pro většinu tříd naplánován preventivní program PPP v Ústí nad Orlicí
zaměřený dle jejich aktuálních potřeb. Nadále budeme spolupracovat i s organizací
Semiramis, která bude v primární prevenci pokračovat v páté třídě a v sedmých ročnících.
Nově začne ve čtvrté a v obou šestých třídách.
Školní metodik prevence sehrává v každé škole důležitou úlohu, snaží se vytvářet svými
aktivitami příznivé klima, proto v případě mimoškolních aktivit organizuje např. únikové
hry, při kterých se ukáže, jak žáci vzájemně spolupracují. Tyto hry Bc. Vendula Brabcová
vytvářela a realizovala je např. při spaní žáků ve škole nebo jako zpestření při projektovém
vyučování.
Také školní metodik prevence pracuje na svém sebevzdělávání, účastní se školení a
dalších vzdělávacích aktivit.
Podpora nadaných
Často opomíjenou skupinou mezi žáky základních škol jsou děti nadané nebo děti
projevující zvýšený zájem o učivo, snahu a zvídavost. Rozhodli jsme se jít takovým
požadavkům naproti a již druhým rokem podporujeme žáky v oblasti přírodních a
humanitních věd ve skupině nazvané Koumák. V letošním roce byl kladen důraz právě na
rozvoj kreativity v oblasti humanitní, konkrétně se tento program týkal žáků 4. a 5. ročníků.
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V rámci dělení skupin na výuku cizích jazyků vytváříme tzv. TOP skupinu pro Anglický
jazyk, což jsou žáci s výbornými jazykovými schopnostmi, kteří se navzájem podporují,
motivují a mohou plně rozvíjet svůj potenciál.
Dva žáci školy mají pro své potřeby upravený plán vzdělávání. Jeden je diagnostikován
jako nadané dítě a v oblasti matematiky mu jsou poskytované soukromé rozvíjející hodiny,
aby se mohl zdokonalovat a prohlubovat své znalosti do větší hloubky. Dalším je talentovaný
sportovec, jenž má individuální vzdělávací plán, aby se mohl plně věnovat sportu.
Ve všech předmětech a ročnících se samozřejmě zaměřujeme na práci s potenciálem
každého dítěte a využíváme metod kritického myšlení.
Žáci s odlišným mateřským jazykem
V důsledku válečného stavu na Ukrajině do naší školy postupně přicházeli žáci
ukrajinského původu, tedy odlišného mateřského jazyka. Citlivým způsobem byli zařazeni
do tříd, ale po celou dobu pobytu jim byla věnována podpora v oblasti výuky českého jazyka.
K dispozici jim byly asistentky pedagoga ve třídách během vyučování i mimo něj, kdy ve
skupinách nebo samostatně trénovali český jazyk. Koordinátorkou pro vzdělávání těchto
žáků se stala Natálie Bychina, rodilá mluvčí. Jazyková bariéra se tím pádem stala menší. Žáci
též využívali různých podpůrných skupin – výuka českého jazyka na gymnáziu.

Činnost školní družiny
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo ŠD 98 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 „Jen si děti všimněte, kolik je krásy na světě!“



Podtémata:
o Co pro mě znamená, když se řekne domov, rodina, přátelé
o Podzimní rej barev
o Když vzduchem zakrouží pár vloček
o Jaro ťuká na vrátka
o Hlásí se léto a prázdniny

Téma bylo zaměřeno na posilování vztahu k přírodě, ke svému okolí, zvykům a tradicím,
soudržnost a ukázněnost celého kolektivu v těžké covidové době, empatii a soucítění
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k druhým. Poznat sebe sama v různých situacích bylo klíčové, též pochopit jednání druhých
lidí a dění kolem sebe. Ve všech činnostech výchovně vzdělávací práce jsme se snažili dbát
na kulturu řeči, čistotu prostředí, sebekontrolu a sebekázeň.

Aktivity školní družiny
aktivita

činnost, rozvoj žáků
Míčové hry, pohybové a soutěživé aktivity na školním hřišti –

Sportování

porovnávání sil, obratnosti, rychlosti a vytrvalosti.

Vánoční besídka
Dětský den

Ochutnávka vánočního cukroví a předávání dárečků. Soutěž o
nejhezčí vánoční stromeček.
Soutěže, kvízy, závodění – sladká odměna.

Pohádkové odpoledne
Den matek

Rozdíl mezi fikcí a realitou – pohádková interaktivní
odpoledne.
Výroba přáníček ke svátku matek s využitím přístroje Big Shot.

Soutěže
Sportovní soutěže – 1. stupeň
SPORT

TŘÍDA DRUŽSTVO

ÚROVEŇ

UMÍSTĚ
NÍ

FLORBAL

4. – 5.

smíšené

krajské kolo

7. místo

FLORBAL

4. – 5.

smíšené

obvodní kolo

4. místo

FOTBAL

1. - 3.

chlapci

obvodní kolo

2. místo

FOTBAL

4. - 5.

chlapci

obvodní kolo

2. místo

VYBÍJENÁ

4. – 5.

dívky

obvodní kolo

2. místo

VYBÍJENÁ

4. – 5.

chlapci

obvodní kolo

2. místo
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POZNÁMKA

ATLETIKA

1.- 5.

jednotlivci

školní kolo

FLORBAL

4. – 5.

smíšené

krajské kolo

Sportovní den

4. místo

10 dní florbalu
Česká Třebová

Sportovní soutěže – 2. stupeň chlapci
SPORT

TŘÍDA DRUŽSTVO

VOLEJBAL

8. – 9.

chlapci

FOTBAL

8. – 9.

chlapci

ÚROVEŇ

UMÍSTĚNÍ POZNÁMKA

obvodní

2. místo

kolo

okresní kolo 4. místo

Sportovní soutěže – 2. stupeň dívky, smíšená družstva
SPORT

TŘÍDA DRUŽSTVO ÚROVEŇ

UMÍSTĚNÍ ÚČASTNÍCI
Bulvová R.
Kučerová E.
Schneider D.

Okresní
6. – 8.

smíšené

Makovský J.
2. místo

kolo

Mrštný T.
Kopřivová E.
Snášilová N.

OVOV

Strýček M.

5. – 9.

6. – 8.

jednotlivci

smíšené

okresní kolo

krajské kolo
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3. místo

Karpeles M.

-

Kerumová B.

2. místo

Bulvová B.

2. místo

Vyskočilová T.

4. místo

Bulvová R.

Kučerová E.
Hlaváček J.
Schneider D.
Mrštný T.
Kopřivová E.
Snášilová N.
Strýček M.
5. – 9.

jednotlivci

krajské kolo

2. místo

Bulvová B.

2. místo

Vyskočilová T.
Husáková S.
Hlaváček J.
Bulvová R.

4. – 9.

smíšené

Republikové 42. místo z Bulvová B.
finále

80

Kerumová B.
Bureš M.
Strýček M.
Kovář J.
Kerumová B.
Pikovská V.
Brusenbauchová
N.

VOLEJBAL

8. – 9.

dívky

okresní kolo

3. místo

Šimková L.
Havlíčková V.
Bulvová B.
Kolouchová T.
Prusáková N.
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Makovský J.
Kučerová E.
POKOS

6. – 8.

smíšené

Okresní

Mrštný T.

kolo

Herzánová N.
Strýček M.
Kerumová B.

IT soutěže
NÁZEV

POŘADATEL
Jihočeská

BOBŘÍK

univerzita

INFORMATIKY

v Českých
Budějovicích

NÁZEV
PREZENTIÁDA

POŘADATEL
Student cyber
games, z.s.

KATEGORIE

ÚČASTNÍK

Mini

31 řešitelů

Benjamin

92 řešitelů

Kadet

55 řešitelů

KATEGORIE
Krajské kolo

ÚČASTNÍK
Brusenbauchová,
Odstrčilíková

UMÍSTĚNÍ
12 úspěšných
řešitelů
25 úspěšných
řešitelů
10 úspěšných
řešitelů
UMÍSTĚNÍ
8. – 15.

Přírodopisné soutěže
NÁZEV

POŘADATEL

KATEGORI

ÚČASTNÍK

UMÍSTĚNÍ

Hehl

bez

E

PŘÍRODOVĚDNÁ

ZŠ Habrmanova

POZNÁVACÍ

Česká Třebová

6. třída

umístění

SOUTĚŽ
7. třída

Hartmanová

bez

Kulhan

umístění

Josková
Kudová
9. třída
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Bidmonová

bez

Zelená

umístění

Chemické soutěže
NÁZEV

POŘADATEL

KATEGORIE

ÚČASTNÍK

UMÍSTĚNÍ

HLEDÁME

Svaz chemického

9. třída

Brandejsová

bez

NEJLEPŠÍHO

průmyslu

Burešová

umístění

MLADÉHO

Konečná

CHEMIKA ČR

Soutěže v cizích jazycích
NÁZEV

POŘADATEL

SOUTĚŽ
V ANGLICKÉM
JAZYCE

SVČ Tramtáryje
Svitavy

KATEGORIE
okresní kolo

ÚČASTNÍK
Antonín
Dvořák

UMÍSTĚNÍ
8. místo

Soutěže v českém jazyce
NÁZEV

POŘADATEL KATEGORIE

ÚČASTNÍK

ZŠ T. G.

K. Odstrčilíková,

Masaryka
Svitavy

školní kolo

A. Sychrová,

0. (1. třída)

D. Dorňák

ZŠ T. G.

školní kolo

J. Kefurt,

Masaryka

1. (2. – 3. třída)

A. Šimková,

Svitavy
RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

ZŠ T. G.
Masaryka
Svitavy

V. Šauerová
E. Vyskočilová,

školní kolo
2. (4. – 5. třída)

ZŠ T. G.

školní kolo

Masaryka

3. (6. – 7. třída)

Svitavy
SVČ
Tramtáryje
Svitavy
SVČ
Tramtáryje
Svitavy

A. Šauer,
T. Šimková
V. Josková,
L. Hartmanová
A. Sychrová,

oblastní kolo

K. Odstrčilíková,

0. (1. třída)

D. Dorňák

oblastní kolo
1. (2. – 3. třída)
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V. Šauerová

UMÍSTĚNÍ
1. místo,
2. místo, 3. místo
1. místo,
2. místo, 3. místo
1. místo,
2. místo, 3. místo

1. místo, 2. místo

1. místo,
2. místo, 3. místo

1. místo

SVČ
Tramtáryje
Svitavy

E. Vyskočilová,

oblastní kolo
2. (4. – 5. třída)

SVČ

oblastní kolo

Tramtáryje

3. (6. – 7. třída)

A. Šauer,

Bez umístění

T. Šimková
V. Josková

Čestné uznání

A. Sychrová,

1. místo,

D. Dorňák,

3. místo,

K. Odstrčilíková

čestné uznání

V. Šauerová

čestné uznání

Svitavy
SVČ
Tramtáryje
Svitavy
SVČ
Tramtáryje
Svitavy

okresní kolo
0. (1. třída)
okresní kolo
1. (2. – 3. třída)

Kopřivová,
Odstrčilíková,
ŽÁCI PÍŠÍ

Časopis Moje

MOJI ZEMI

země

celorepublikové žáci 8. A, 8. B

Novotná –
otištění článku a
zveřejnění na
webu časopisu

Výtvarné soutěže
NÁZEV

POŘADATEL

KATEGORIE ÚČASTNÍK

UMÍSTĚNÍ
7. třída
1. Košťálová
2. Pittnerová
3. Václavíková

EKOZNÁMKA

Žáci 1. a 2.

Město Svitavy

stupně

8. třída
1. Koutná
3. Vrabcová
9. třída
2. Kolouchová
3. Bočková
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Projekty
Ukončujeme Šablony II. (prodlouženy do prosince 2021), realizujeme Šablony III.,
připravujeme Šablony z OP JAK, nový „IROPový“ projekt na školní dílny a vedle toho
hledáme drobné projekty, které by pomohly každodennímu provozu (dotace obědů,
sportovní náčiní aj.).
Pro představu uvedu aktivity, které jsme vybrali k podpoře v právě probíhajících
Šablonách III. Šlo o vzdělávání pedagogů, projektové dny pro žáky, doučování pro žáky,
školní klubík, zahraniční exkurze pro učitele a jeden asistent ve třídě.
Pod termínem „projekty“ se často myslí dlouhodobé naplánované aktivity, na které je
přispíváno z jiných zdrojů. Pak by bylo fair zmínit ještě obří investici města Svitavy do našich
oken. Přestože v plánech bylo realizovat výměnu oken přes prázdniny, již vidíme, že velká
část bude realizována v době podzimního provozu a spadne tedy i do historie právě
začínajícího školního roku. Městu Svitavy za finanční podporu v hodnotě 2 680 000,děkujeme.

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.

Ve školním roce

2021/2022 absolvovali naši žáci celou řadu takovýchto aktivit. V době, kdy to nebylo
z epidemiologických důvodů možné, byly aktivity omezeny (např. abonentní divadelní
cyklus musel být pro letošní rok vynechán), ale poté jsme se snažili jim vynahradit vše, o co
přišli.
AKTIVITA

KDY

ÚČASTNÍK

Dopoledne v muzeu

10. 9. 2021

2. třída, Luňáčková, Veitová

Adaptační kurz

13. – 15. 9. 2021

Abonentní představení VČD

žáci 6. ročníku, Holická Kosková,
Hochová, Švihel, Panova

16. 9. 2021

zájemci, Holická Kosková, Šedá

Sebeobrana dětí

17. 9. 2021

Žáci 1. – 3. třídy

Pasování na čtenáře

22. 9. 2021

Žáci 2. třídy, Luňáčková, Veitová

22. 9. 2021

Žáci 5., 6., 9. třídy

Pardubice

Tvořivé dílny s Mílou –
keramický workshop
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Dopoledne v muzeu

23. 9. 2021

Škola jinak Mladočov

27. – 30. 9. 2021

Bränball

1. 10. 2021

Žáci 2. stupně, vybraní učitelé

Škola jinak Mladočov

4. – 7. 10. 2021

Žáci 8. A, Pekník, Hörlová, Šedá

Přehlídka středních škol

21. 10. 2021

Žáci 8. a 9. tříd

ZDRAVOhrátky

4. 11. 2021

Žáci 9. třídy, Lopourová

Bobřík informatiky

8. – 12. 11. 2021

Peace jam

11. 11. 2021

Žáci 4. a 9. třídy

Bobřík informatiky

15. 11. 2021

Žáci 8. – 9. ročníku, Dvořáková

Lyžařský kurz

9. – 14. 1. 2022

Semiramis

21. 1. 2022

Lyžařský kurz

9. – 14. 1. 2022

Lyžařský kurz

9. – 14. 1. 2022

Recitační soutěž – školní kolo

14. 2. 2022

Lyžařský kurz

6. – 11. 3. 2022

Peace jam

10. 3. 2022

Žáci 4. a 9. třídy

Hrou proti AIDS

21. 3. 2022

Žáci 9. třídy, Hendrychová

22. 3. 2022

Žáci 9. třídy

Post bellum – program pro
žáky

3. třída, Tesárková, Buchtová
Žáci 8. B, Pekník, Skalická,
Karpelesová, Vystrčilová

Žáci 4. – 7. ročníku, Dvořáková,
Svojanovský, Švihel

Žáci 7. A, Pekník, Hendrychová,
Hochová, Dvořáková
Žáci 6. tříd, třídní učitelé
Žáci 8. A, Pekník, Hendrychová,
Šedá
Žáci 8. B, Pekník, Hendrychová,
Judová
Vybraní žáci, Skalická, Vystrčilová,
Hanzlová, Bednárová
Žáci 7. B, Pekník, Hendrychová,
Dvořáková

Žáci 9. třídy, Hendrychová,

Praha, Terezín - exkurze

29. – 30. 3. 2022

Kostýmový den

1. 4. 2022

Celá škola

Programy organizované PPP

12. 4. 2022

Žáci 2., 5., 7., 8. tříd, třídní učitelé

Exkurze Praha

13. 4. 2022

Žáci 8. A, Hörlová, Šedá

Přírodovědná exkurze
Litomyšl

Lopaurová, Sehnal, Čadílek

Žáci 7. A, Dokoupil, Pytlíková,

20. 4. 2022

Šafářová
25

Přírodovědná exkurze
Moravský kras

26. – 27. 4. 2022

Žáci 9. třídy, Pekník, Sehnal,
Dokoupil

Abrakamuzika

9. 5. 2022

Celá škola

Polytechnické dílny

10. 5. 2022

Žáci 9. třídy, Pekník

Exkurze Praha

10. – 11. 5. 2022

Semiramis

11. 5. 2022

Žáci 4. třídy, Hanzlová, Pernicová

Polytechnické dílny

17. 5. 2022

Žáci 8. B třídy, Pekník

Filmové představení Zátopek

18. 5. 2022

Žáci 2. stupně, třídní učitelé

POKOS

23. 5. 2022

Žáci 2. stupně, třídní učitelé

20. 4. 2022

Žáci 7. B, Slaninová, Kočvarová

Přírodovědná exkurze
Litomyšl

Žáci 8. B, Skalická, Karpelesová,
Dokoupil

Žáci 5. tříd, Lidmila, Slezáková,

Planetárium Brno

25. 5. 2022

Exkurze Praha

25. 5. 2022

Workshop k volbě povolání

26. 5., 2. 6. 2022

Výlet Moravský kras

26. – 27. 5. 2022

Intervenční program SVP Alfa

1. 6. 2022

Žáci 7. B, Slaninová, Kočvarová

POKOS – krajské kolo

2. 6. 2022

Vybraní žáci

3. 6. 2022

Účastníci Koumáků, Skalická, Šedá

Poznávací výlet Koumáci Litomyšl
Dětský den
Palačinkový den školního
parlamentu
Vzdělávací program v lese
Lanové centrum Olomouc školní výlet

Brabcová, Gáliková
Žáci 6. A, Kosková, Hochová,
Panova
Žáci 8. B, Skalická, Karpelesová
Žáci 7. A, Pytlíková, Dokoupil,
Šafářová

Žáci 1. stupně, třídní učitelé a

3. 6. 2022

asistenti

3. 6. 2022

Žáci školního parlamentu

10. 6. 2022

Žáci 2. třídy, Luňáčková, Veitová
Žáci 6. A, Kosková Holická,

14. 6. 2022

Hochová

Planetárium Brno

16. 6. 2022

Žáci 3. a 4. třídy, třídní učitelé

Semiramis

17. 6. 2022

Žáci 6. tříd, třídní učitelé

Brno – školní výlet

21. 6. 2022

7. B, Slaninová, Kočvarová, Pekník
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Balda – školní výlet

22. – 23. 6. 2022

Žáci 8. A, Hörlová, Šedá, Dvořáková

Zoo Olomouc – školní výlet

22. – 23. 6. 2022

Žáci 1. a 2. třídy, třídní učitelé



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



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

Úrazovost
Bohužel ani v tomto školním roce se dětem nevyhnuly úrazy
K 30. 6. 2022 činil celkový počet úrazů toto:


Evidovaných: 41



Registrovaných: 12



Odškodněných: 12



V jednání: 1



Odložených: 2

Školská rada
Členové Školské rady se prezenčně sešli během školního roku třikrát.
Na prvním setkání se seznámili s novinkami na školní rok 2021/2022, s plány pro tento
školní rok, novými prostory z projektu IROP, projednali a schválili změny ve Školním
vzdělávacím programu a byli informováni o volbách do Školské rady z řad rodičů, které byly
organizovány elektronickou formou. Na této schůzce schválili členové Výroční zprávu za
školní rok 2020/2021.
Na druhé schůzce, která proběhla po zápisu žáků do 1. ročníku, byli členové seznámeni
s průběhem zápisu a vylosovali pořadí žáků pro přijetí.
Třetí schůzka se konala po volbách do Školské rady z řad rodičů. Členové dostali
informaci o proběhlých volbách a o jejich výsledku.
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Nejlepší žák školy
Nejlepším žákem pro školní rok 2021/2022 byl tentokrát zvolen Martin Smékal, žák 9.
třídy.
Martin byl navržen žákem roku, protože ušel velký kus cesty v osobním seberozvoji.
Z malého, rozverného, hlučného chlapce se stal předseda školního žákovského
parlamentu, přičemž dokázal vést celý žákovský tým, koordinovat zasedání a být jim
vzorem.
Své úkoly plnil svědomitě, bez odmlouvání. Vždy se snažil najít způsob, jak daný problém
nejlépe vyřešit, místo hledání důvodu, proč něco nejde.
Stal se z něho i velký diplomat. Dokáže obhajovat nápady a návrhy školního žákovského
parlamentu před vedením školy, kdy často musel oponovat i panu řediteli pádnými
argumenty, aby hájil názory svých spolužáků.

Školní jídelna
Na naší škole funguje školní jídelna velmi samostatně. Je provozována společností GTH
s. r. o. Vedení školy se snaží jídelnu stimulovat v pozitivním rozvoji. Proto využiji tuto část
zprávy a vyzvu zákonné zástupce, pokud by měli nějaký zajímavý nápad, který by šlo řešit,
ať mne kontaktují, rád se ujmu pozice vyjednavače.
V minulosti se nám takto podařilo posunout to, že jídla jsou nafocena a žáci vybírají nejen
podle názvu, ale i podle fotografií. Zároveň je jídelna motivována ke zkoušení nových jídel,
takže pravidelně zařazuje novinky, které jsou výrazně označeny.
V právě končícím školním roce škola investovala do nových židlí v jídelní části, takže i
vizuálně se jídelna obměňuje.

Spolek přátel Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27
- hospodaření v roce 2020
Příjmy
Zůstatek k 01. 01. 2021

256 081,93 Kč

Příspěvky na pracovní sešity, učebnice, školní diáře

175 680,00 Kč

Členské příspěvky od žáků školy

0,00 Kč

Příspěvky žáků I. třídy na pomůcky

16 395,00 Kč
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Příspěvky na úhradu části nákladů na dopravu a vstupné do
divadla

16 483,00 Kč

Příspěvky na hračky pro žáky školní družiny

22 750,00 Kč

Příspěvky žáků na lyžařský výcvik

98 000,00 Kč

Příspěvky žáků na školní výlety, kurzy a zájezdy

73 975,00 Kč

Příspěvky na úhradu ALBI

23 484,79 Kč

Příspěvky Parlamentu na pomůcky

2 000,00 Kč

Úroky z účtu Sdružení

44,98 Kč

Celkem

684 894,70 Kč

Výdaje
Pracovní sešity a učebnice pro žáky

64 076,95 Kč

Hry pro žáky školní družiny

22 467,02 Kč

Učební pomůcky pro žáky I. třídy

16 203,52 Kč

Odměny za vysvědčení, soutěže + žák roku

3 500,00 Kč

Fotoobraz žáků 9. třdy

1 260,00 Kč

Záloha za ubytování na lyžařském výcviku

87 750,00 Kč

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

73 975,00 Kč

Doprava žáků do divadla + vstupné

8 591,00 Kč

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

100 000,00 Kč

Jízdné žáků na soutěže + cestovní pojištění žáků POLSKO

482,00 Kč

Projektové dny DOBRO 21

2 837,00 Kč

Pomůcky – rukavice na baseball + Brännball

2 384,00 Kč

Fond SIDUS, SCIO testy

4 975,00 Kč

Centrum ROZUM – instrumenty FIE

8 050,00 Kč

Vratka přeplatku na adaptační kurz 7. A

210,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

1 710,00 Kč

ALBI – společenské hry, dárkové předměty (zaměstnanci školy)

23 484,79 Kč

Celkem

421 956,28 Kč

Příjmy – výdaje

262 938,42 Kč

Zisk roku 2021

6 856,49 Kč
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Stav prostředků k 31. 12. 2021
Pokladna

8 493,00 Kč

Běžný účet

254 445,42 Kč

Celkem zůstatek k 31. 12. 2021

262 938,42 Kč

Závěr a výhledy do budoucna
Vidíte, že to byl pestrý rok. Určitě by nebylo fair na něj vzpomínat pouze z kontextu
politické situace na východě Evropy. Přesto si zde v závěru dovolím jedno přání, které je
vlastně výhradně motivováno právě touto situací. Říká se, že ve válce mlčí múzy. Domnívám
se, že ve válce skomírá mnoho věcí, které jsme si zvykli považovat za běžné a školství a
vzdělávání je jednou z nich. Rok 2021/22 byl (!) ten, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. A nejde o
to, že do českých škol začaly přicházet ukrajinské děti a my se začali učit, jak jim ve
vzdělávání pomoci. Spíše jde o obavu, kterou tato agrese vyvolala. Obavu, že svět stojí na
hraně války. Věřme, že námi volení političtí zástupci pomohou zajistit, aby se tento scénář
nenaplnil. Vzhledem k tomu, že se považuji za Evropana, domnívám se, že na Ukrajině teď
válka již je. Budu si tedy přát, aby nebyla válka ani v Evropě, ani nikde jinde na světě a aby
demokracie byla součástí fungování Běloruska, Hong Kongu, Číny a jiných.
Co jsme pro to schopní udělat my ve školách? Počítáme s velkým vzděláváním celého
sboru v tématech podporujících individuální rozvoj žáků a ve formativním přístupu, který
podporuje osobní odpovědnost každého. Počítáme s kvalitní výukou moderních dějin,
v podpoře mediální výchovy a kritického myšlení a také počítáme, že pokud bude někdo
potřebovat pomoci, nejen že mu nabídneme pomocnou ruku, ale vytvoříme podmínky, aby
mohl své vzdělání rozvíjet dál. Budeme se prostě odpovědně chovat tak, jak bychom chtěli,
aby se k nám chovali jiní, kdybychom se ocitli v situaci vyžadující podporu.
Minulý rok jsem těm, kteří dočetli výroční zprávu do konce, věnoval citát. Inspiruji se
touto neočekávanou odměnou pro čtenáře i letos. Mahátma Gándhí kdysi řekl: „Dělej dobro
a dobro se ti vrátí.“ Hodně nad tím přemýšlím a mám radost, že v příštím roce se budu hojně
potkávat s déváťáky a budeme moci nejen nad touto myšlenkou přemýšlet spolu.

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 21
Příloha č. 2 - Plán 22
Příloha č. 3 - Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021
Příloha č. 4 – DOBRO 21
Příloha č. 5 – Komentář k hospodaření za rok 2021
Příloha č. 5 – Myšárník speciál 2021 (distribuovaný v září 2021)
Strana 1 a strana 2
Příloha č. 6 – Myšárník speciál 2022 (distribuovaný v září 2022)
Strana 1 a strana 2
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení Plánu 21

Vyhodnocení plánu 21
Když jsem si po roce od zveřejnění Plánu 21 jej znovu četl, přišlo mi, jako by to bylo několik let a ne jen
jeden rok. Co mne překvapuje, je fakt, že v každém bodě, který byl naplánován, jsme uspěli dle očekávání.
Nerad bych tím však vytvořil iluzi, že máme optimální podmínky pro vzdělávání, ale podařil se nám reálný
odhad toho, co můžeme zvládnout.
Projekt Jazyková dílna a Učebna přírodních věd – dokončení
IROPové projekty patří svou náročností k těm nejobtížnějším, a to jak ve fázi projektování, tak při
realizaci, a hlavně při dokončování. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným stranám, se kterými jsme
spolupracovali, že se nám podařilo doběhnout do cíle a výsledná námaha na první pohled stála za to. Přestože
vím, že toto vyhodnocení zástupci zmíněných firem číst nebudou, tak je zde uvedu, protože bez spolupráce
každého z nich bychom náročný úkol v podobě IROPového projektu nemuseli zvládnout: stavební firma
Kamen-building, projektová firma ProSafety, dozor a vedení projektu Regionální Rozvojová Agentura,
dodavatel nábytku firma InterDekor, právní kancelář Fiala – Tejkal, řešení internetu a konektivity (pan Švejcar
a pan Klein) a veškeré stavební činnosti od generálního projektanta (pan Junek), přes stavební dozor (pan
Valeš), dozor bezpečnosti práce (pan Trunečka), až po podporu v jednáních, termínech a financování, kterou
jsme měli od pana Oblouka a pana Marka ze Stavebního odboru města Svitavy. V neposlední řadě děkuji
zastupitelstvu města Svitavy za finanční podporu při zjištění potřebnosti víceprací.
Covid – flexibilní nastavení
Nepamatuji si jiné doby, kdy by se opatření měnila z týdne na týden. Za svůj tým však musím říci, že
jsem rád, že se nám dařilo mezi všemi nařízeními, zákazy, příkazy a karanténami kličkovat tak, abychom měli
před sebou náš základní úkol – vzdělávat naše žáky.
Aktivní účast v hledání nových výzev českého vzdělávání
Možná 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
Vše se zadařilo. Podařilo se naplánovat okna, domluvit s památkáři a hlavně získat peníze od
zřizovatele, takže v plánu 22 budu mít možnost psát o oknech jen samé pozitivní výhledy.
Podpora vztahů

32

Jsme tak založeni, vztahy jsou pro nás důležité. A obzvláště v době, která je tak trochu vymknutá
z kloubů. Podporovali jsme seniory, podporovali jsme žáky a jejich kolektivy. Sledujeme psychické zdraví a
aktivně nabízíme pomoc všude, kde máme pocit, že pomoci můžeme.
Nebudu vyhodnocovat obecně rok 2021, protože mnoho z lidí má na jeho průběh výrazně odlišný
názor. K vyhodnocení Plánu 21 jen smířlivě dodám, že to pro nás byl rok obtížný, ale plodný. A to jak v hmotném
významu slova (nové učebny a další technické zhodnocení historické budovy), tak i v tom významu, že jsme se
hodně naučili a získali všichni, učitelé i žáci, mnoho zážitků do „batůžku“, kterému říkáme zkušenost.

Příloha č. 2 - Plán 22

Plán 22
PLÁN DALŠÍHO ROZVOJE ZŠ TGM PRO ROK 2022
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.
Letos netradičně tvořím dokument Plán 22 až v začátku února. Důvod je prostý – je nesmysl plánovat
následující měsíce, když je třeba řešit, kdo bude učit v následujících hodinách a dnech. Doufám, že moje slova
nebudou s odstupem času směšná, ale věřím, že rok 2022 by mohl být rokem nadechnutí. Tím neodkazuji jen
na roušky, ale spíše na pedagogickou invenci, která se přeci jen lépe využívá v standardním módu, kdy žáci
jsou ve škole, a na vše je celých deset měsíců času školního roku.
PRIORITY DALŠÍHO ROZVOJE PRO ROK 2022
Okna
V letních měsících obestaví naši školu lešení. Důvodem budou nová okna. Začneme nejdříve na
straně v ulici Richarda Kloudy. Aktuálně (únor 22) probíhají jednání ohledně zhotovitele, začátku
termínu stavby a otázka, zda je stihnutelné udělat obě strany v jedněch letních prázdninách, anebo
zda bude třeba montáž oken rozmělnit do dvou let. V druhém případě by to znamenalo, že okna
z ulice T. G. Masaryka by se dělaly v letních měsících roku 2023. Okna v zadním traktu jsou nová již
od doby, kdy byla dělána v této části školy fasáda. Okna v přední části školy musí splnit náročné
požadavky od památkářů a proto je jejich realizace složitější a hlavně dražší. Za finanční podporu
městu Svitavy již teď děkujeme.
Vize 30 – věci k pilotnímu ověření
Vize 30 je dokument, jehož vznik je časově delší než jsme předpokládali. O to více se těšíme, až
tento jízdní řád vznikne a pomůže nám napnout síly směrem, který považujeme pro aktuální české
školství za „směroplatný“.
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Párová výuka
Se začátkem školního roku počítáme s několika novinkami, které chceme nejdříve pokusně
ověřovat ve vybraných předmětech a ročnících. Jednou z novinek bude systémově zažazená párová
výuka. Rádi bychom na prvním i druhém stupni vytipovali předměty a ročníky, kde by tento způsob
výuky mohl být efektivní. Abyste si to mohli konkrétně představit, tak jako příklad uvedu vyučovací
předmět chemie. Rádi bychom jej ještě více zatraktivnili a tak posílíme jeho výuku o párového učitele.
Konkrétně vytvoříme dvojici zapálených pedagogů, kteří budou společně podporovat žáky
k porozumění a lásce k chemii.
Podpora nadaných
Pilotní ověřování podpory nadaných nám již probíhá ve 4. a 5. ročníku. V rámci Vize 30 řešíme,
jak zajistit, aby i ostatní žáci měli možnost rozvíjet své talenty. Pro příští školní rok řešíme, jak na
úrovni 6. – 8. třídy dosáhnout možnosti, jak podporovat nadané v rámci času školní docházky a
zároveň jim neukrajovat z jejich volného času. V zářijovém Myšárníku speciál Vám napíši, jak se do
toho máme v plánu pustit, protože aktuálně ještě ladíme s odborníky z Centra pro podporu nadání
konkrétní nastavení.
Polytechnické dílny
Jeden IROP nám skončil a tak je třeba se hned vrhnout na další. V dlouhodobých záměrech máme
rekonstrukci hřiště a školní střechy, ale nepředpokládáme, že by tento typ projektů byl podpořen a
tak soustředíme síly na rozvoj učeben. Konkrétně právě teď probíhají setkání pracovního týmu
s projektanty a s odborníky z jiných škol. Našim zadáním je připravení nového prostoru pro plánovaný
vyučovací předmět Technika. Předpokládáme, že vznikne nový prostor polytechnických dílen, který
bude rozvíjet technické dovednosti a kreativitu našich žáků.
Zahraniční spolupráce
V době před započetím pandemie jsme byli domluveni na realizaci zahraniční spolupráce
s partnerskou školou ve Žiaru nad Hronom. V letním měsících bychom rádi oživili kontakty a
naplánovali, jak by mohla být tato zahraniční exkurze zaměřená na historii a přírodu zrealizována.
Nevím, jak Vy, ale já se docela těším na všechny ty nové nápady. Jsme škola, která má pověst, že se
nebojí inovací.
Tím, že čtete tento plán, tak to znamená, že se zajímáte o naši školu z pozice zákonných zástupců,
kteří mají na naší škole své dítě, anebo zákonných zástupců, kteří vhodnou školu hledají. V obou případech
děkuji, že se zajímáte. Právě nápadný tlak od rodičů, aby školství nezamrzlo ve 20. století, je to čím partnersky
pomáháte měnit nejenom naši školu, nebo ostatní školy ve Svitavách a okolí, ale celkový náhled na smysl
fungování škol v době, která se tak rychle umí měnit.

Příloha č. 4 – DOBRO 22

34

Předchozí roky s sebou přinesly mnoho komplikací spojených s onemocněním Covid19. Ale víme, že všechno zlé bývá pro něco dobré. A právě DOBRO 21 je výsledek této
situace. Po tom, co klienti Senior centra ve Svitavách obdrželi od dětí motorické pomůcky,
nahrávku svitavských pověstí a další drobné dárky, se pomoc nezastavila, ale
pokračovala dál.
Během letošního školního roku děti navštěvovaly své sousedy a pomáhaly, jak uměly.
Takže pro pečovatelky bylo občas s pomocí žáků snazší vyrazit s klienty na projížďku
městem, babičky a dědečkové se pobavili, když jim malé děti chodily zpívat písničky nebo
s nimi vytvářely obrázkovou nástěnku s letní tematikou.
Klientům i pečovatelkám Senior centra se budeme snažit pomáhat i v roce
následujícím, protože v těsném propojení generace nejmladší a nejstarší vidíme velký
smysl.

Příloha č. 5 - Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy, IČ: 49328255
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Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 v naší organizaci

270 667,89 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

1 048 200,00 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet

29 886 538,00 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

270 667,89 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
fond
rezervní
odměn
celkem VH

částka v Kč
270 667,89
0,00
270 667,89

Rozpočet města:
K 31. 12. 2021 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 1 048 200,- Kč.

Plnění nákladů je ve výši 103,7 %. Část nákladů na služby, materiál a energie hradíme
z doplňkové činnosti.
V roce 2021 jsme investovali do oprav a renovací vstupních dveří a schodiště ve vstupní
hale. Bylo nutno provést opravu kamerového systému a instalaci nových videotelefonů.
Zrekonstruovali jsme vstupní dveře do učebny jazyků. Zakoupili jsme nové vozíky pro paní
uklízečky. Do školní družiny jsme pořídili nový koberec, PC sestavu, mobilní telefony.
Pořídili jsme nové technické vybavení do kanceláře a sborovny (tiskárna, laminovačka,
skartovačka, mobilní telefon, kancelářské křeslo).
Rezervní fond:
Z rezervního fondu jsme vyčerpali 36 419,79 Kč na opravu elektrických rozvodů, 431 043,67 Kč na
úhradu nákladů spojených s pořízením pomůcek do nových učeben IROP.
Se souhlasem zřizovatele jsme posílili z rezervního fondu fond investic ve výši 123 184,05 Kč na
nákup nové 3D tiskárny.
Do rezervního fondu jsme přijali 100 000,- Kč darem od Spolku přátel základní školy. Tyto peníze
jsme použili na pracovní sešity a školní potřeby pro žáky školy.
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Investiční fond:
Čerpání:
71 598,86 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance školy
619 284,35 Kč na rekonstrukci sklepních prostor
123 184,05 Kč na nákup nové 3D tiskárny
753 857,46 Kč na pořízení nábytku do nových učeben IROP
334 169,15 Kč na dofinancování pomůcek k projektu IROP
Fond kulturních a sociálních potřeb:
Z fondu jsme čerpali 31 679,27 Kč na pokrytí nákladů na vybavení nového zázemí pro školské
pedagogické pracoviště.

Rozpočet kraje:
K 31. 12. 2021 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu ve výši 29 886 538,- Kč.
Z mimořádné dotace na doučování jsme obdrželi prostředky na dohody o provedení práce. Z toho
jsme použili 4 000,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43 360,- Kč byly v rámci finančního
vypořádání vráceny do státního rozpočtu.
Z ONIV jsme pořídili kromě učebnic také učební pomůcky do informatiky k programování
(LEGO Mindstorms, LEGO WeDo, Bee-Boty, Ozoboty, Scotie GO!). Dále máme novou tabulku
periodických prvků, dřevěnou 3D mapu světa, dataprojektor, vybavení školní kuchyňky.
Z podpůrných opatření jsme pořídili notebook XP-PEN + pasivní pero. Během podzimu jsme pořádali
4 keramické workshopy pro žáky.

Doplňková činnost:
Zisk k 31. 12. 202 činí 270 667,89 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).
Náklady z vedlejší činnosti jsme měli na pořízení nových židlí do školní jídelny, nutné
instalatérské a elektrotechnické opravy a revize.
FIE kempy
V období letních prázdnin jsme s podporou ATC pořádali 3 turnusy letních příměstských táborů
pro žáky školy. Na tyto aktivity jsme od ATC obdrželi 60 000,- Kč, které jsme bezezbytku vyčerpali.

PROJEKTY:
Šablony II. ÚZ 33063
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Zahájení 1. 7. 2019, ukončení 31. 12. 2021.
Do roku 2021 převedeno 742 648,12 Kč. V roce 2021 vyčerpáno 683 285,69 Kč.
Během roku jsme z projektu vyčerpali na mzdové náklady celkem 250 224,80 Kč.
Z projektu jsme pořídili DDHM a majetek PRE v hodnotě 388 464,89 Kč (pomůcky do výuky pro
I. stupeň, závěsná počítadla, pomůcky do přírodopisu a chemie, dataprojektory, PC sestava,
monitory, pylonová tabule, myši a klávesnice). Ostatní náklady činily 44 596,- Kč.
Zbylé finanční prostředky ve výši 59 362,43 lze, dle metodika projektu pana Mgr. Vojtěcha Sýse,
vyčerpat do konce února 2022 na mzdové náklady spojené se závěrečnými pracemi při ukončení
projektu. Tyto prostředky budou použity na dohody o provedení práce.
Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV
Zahájení 01. 07. 2021, ukončení 30. 06. 2023
13. 09. 2021 jsme obdrželi prostředky na projekt ve výši 676 481,- Kč. Z projektu jsme v roce 2021
nic nečerpali.
Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014
Projekt Fondu evropské pomoci 6. výzva zahájen 01. 09. 2020, přijato 52 668,00 Kč.
Do 30. 06. 2021 vyčerpáno 1 512,00 Kč. Po vyúčtování bylo vráceno 26. 11. 2021 51 156,- Kč.
Projekt Fondu evropské pomoci 7. výzva zahájen 01. 09. 2021, přijato 6 142,50 Kč.
Do 31. 12. 2021 vyčerpáno 4 848,- Kč. Na další rok převedeno 1 294,50 Kč.
IROP – Učebna přírodních věd a jazyková dílna
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU IROP 8 262 051,74 Kč.
Z roku 2020 poskytnuta zřizovatelem návratná finanční výpomoc 6 120 000,- Kč.
Dne 04. 03. 2021 přijata 1. platba na schválené náklady projektu IROP ve výši 695 776,11 Kč.
Dne 14. 12. 2021 přijata 2. platba na schválené náklady projektu IROP ve výši 4 875 308,76 Kč.
Financování z projektu:

5 571 084,87 Kč

Z toho: kapitálových prostředků

5 524 848,24 Kč (investiční dotace)

běžných prostředků

46 236,63 Kč (neinvestiční dotace)

Financování z vlastních zdrojů:

2 690 966,87 Kč

Z toho: čerpání RF

431 043,67 Kč

čerpání IF

2 121 987,66 Kč
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čerpání FKSP

31 679,27 Kč

z provozu

106 256,27 Kč

Celkové závazné výdaje spojené se stavbou

6 165 340,29 Kč (investiční dotace)

Z toho: uznané výdaje financované z projektu

5 524 848,24 Kč

neuznané výdaje financované z IF

640 492,05 Kč

Celkové závazné výdaje spojené s nábytkem:

831 773,36 Kč (neinvestiční dotace)

Z toho: uznané výdaje financované z projektu

46 236,63 Kč

neuznané výdaje financované z IF

753 857,46 Kč

neuznané výdaje financované z FKSP

31 679,27 Kč

Další celkové výdaje spojené s projektem:
366 626,00 Kč (technický dozor, právní služby, autorský dozor, dodatečné práce na interiéru a
vypracování projektové dokumentace, administrace projektu, koordinace při přípravě a realizaci
stavby)
898 352,09 Kč (učební pomůcky, notebooky, dataprojektory a vizualizéry, konektivita sítě, WiFi a
nový server)

Příloha č. 5 – Myšárník speciál 2021 (distribuovaný v září 2021)
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Příloha č. 6 – Myšárník speciál 2022 (distribuovaný v září 2022)

42

43

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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