
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2019 – 2020 
 

 

Zpráva je zpracována za období školního roku 2019 – 2020 podle § 7 – Obsah a 

zpracování výroční zprávy o činnosti školy vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 

 

 

 

I. Základní údaje o škole 

 

název školy  Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73  

adresa školy  náměstí Míru 38/73, 568 02 Svitavy  

právní forma  příspěvková organizace  

IČO  49 32 82 71  

IZO  600 100 707  

vedení školy  ředitel: Mgr. Jakub Velecký 

zástupkyně ředitele: Mgr. Miroslava Turinská  

kontakt  tel.: 603 447 596; 461 533 627 

e-mail: skola@synam.cz  

webové stránky: www:zsmiru.svitavy.cz  

ID datové schránky: q8wmsvw 

 

Zřizovatel  

název zřizovatele  Město Svitavy  

adresa zřizovatele  T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy  

kontakt  tel.: 461 550 211  

 

Součást školy kapacita 

základní škola 500 

školní družina 120 (4 oddělení) 



Součást školy  Počet tříd Počet ročníků Počet dětí 

1. stupeň ZŠ  8 5 181 

2. stupeň ZŠ  8 4 170 

celkem  16 9 351 

 

Školská rada  
datum zřízení:  1. 11. 2005  

počet členů školské rady:  6 (složení od 16. 11. 2017)  

kontakt: Petra Běťáková, Hlavní 33/165, 

Svitavy  

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

 

Obor vzdělávání: 7901C01 – Základní škola (9 let, denní) 

 

Vzdělávací program:  

ŠVP pro základní vzdělávání - Na míru. Č. j. 318/2018 

Počet zařazených tříd: 16 

 

 

 

III. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Počty pracovníků školy: 

počet pracovníků celkem  50 

počet učitelů ZŠ  26 

počet speciálních pedagogů  1 

počet školních psychologů  0 

počet asistentů pedagoga  10 

počet školních asistentů  1 (ŠD) 

počet osobních asistentů  0 

počet vychovatelů ŠD  4 

počet správních zaměstnanců ZŠ  7 

pracovnice na rodičovské dovolené 2 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: 

Celkový počet pedagogických pracovníků 37 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. 563/2004 Sb. 37 100% 



Věkové složení pedagogického sboru: 

 

věk 

pedagogové asistenti pedagoga 

muži ženy muži ženy 

do 35 let 1 4 0 2 

35 – 50 let 1 11 0 7 

nad 50 let 0 7 0 1 

pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 0 0 

pracující důchodci pobírající důchod 0 2 0 0 

celkem 2 24 0 10 

 

 

 

IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

 

Počet absolventů ZŠ: 

ročník počet žáků 

9. 53 

nižší 1 

celkem 54 

 

Školní rok 2019-2020  

Gymnázium 

 

SOŠ 

 

SOU 

 

konzervatoř 

4 leté 6 leté 8 leté 

Počty přijatých žáků 9 0 1 41 3 0 

 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

Počet rozhodnutí 

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37 42 

Nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 

Z toho odklad povinné školní docházky podle § 37 9 

Přijetí v rámci přestupu žáka z jiné školy 33 

Individuální plán vzdělávání § 18 21 

Pokračování v základním vzdělávání § 55 0 

 

 

 

 

 

 



V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Celkový prospěch ve třídách: 

 

Třída 

S 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 

I.tř. 23 1 0 0 0 1,05 

II.tř. 20 6 2 1 0 1,25 

III.A 12 12 0 0 0 1,5 

III.B 15 8 2 2 0 1,35 

IV.A 10 5 0 0 0 1,43 

IV.B 12 4 0 1 0 1,24 

V.A 12 3 1 1 0 1,3 

V.B 8 8 1 0 0 1,55 

VI.A 13 14 1 1 0 1,59 

VI.B 9 16 1 1 0 1,73 

VII.A 8 12 2 0 2 1,79 

VII.B 6 18 1 1 0 1,91 

VIII.A 6 10 1 0 0 1,94 

VIII.B 3 12 0 0 0 1,93 

IX.A 7 18 1 0 1 1,85 

IX.B 9 18 0 0 0 1,62 

Celkem: 173 165 13 8 3 1,56 

 

stupeň chování počet % z počtu žáků školy 

2 1 0,002 

3 3 0,009 

 

 



Počty absencí v jednotlivých ročnících: 

 Omluvená 

absence 

Neomluvená 

absence 

Celková 

absence 

Průměrná oml. 

absence na žáka 

1. ročník 962 0 962 32,7 

2. ročník 1473 0 1473 47,5 

3. ročník 3166 162 3328 61,8 

4. ročník 1855 0 1855 59,8 

5. ročník 2287 0 2287 71,1 

1. STUPEŇ  9743 162 9905 54,7 

6. ročník 4581 188 4769 82,6 

7. ročník 3009 200 3209 57,3 

8. ročník 1945 0 1945 55,6 

9. ročník 5336 31 5367 98,2 

2. STUPEŇ 14871 419 15290 89,9 

 
 

Úspěchy našich žáků v soutěžích 

 

Ve školním roce 2019 – 2020 byla většina žákovských soutěží poznamenána 

mimořádnými opatřeními vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví omezujícím 

provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru. Pokud se soutěže vůbec 

uskutečnily, tak pouze školní nebo oblastní kola, bez dalšího pokračování. Proto 

je následující seznam oproti minulým letům tak krátký. 

 

Recitační soutěže 

1. stupeň 

Ella Koudelková, 3. A – 2. místo v oblastním kole 

 

2. stupeň – 6. a 7. ročník 

1. místo Tereza Běťáková, 7. A  

2. místo Iris Elsnerová, 7. B  

3. místo Tereza Dvořáková, 6. A  

 

2. stupeň – 8. a 9. ročník 

Veronika Jirušová, 9. B  

Erika Skalská, 9. A  

Lucie Čejková, 9. A  

 

Do okresních kol ve svých kategoriích postoupily  

V. Jirušová, 9. B, a T. Běťáková, 7. A a Ella Koudelková, 3. A. 

 

 

 



Logická olympiáda 

Účastnilo se 26 žáků, do krajského kola nepostoupil žádný zástupce. 

Nejlepší výsledky: 

Hartlová Ema   2. třída 

Štůla Vojtěch  5.B 

Vokas Adam  5.B 

 

Pythagoriáda  

Břeň Jan 5. A – postup do krajského kola 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo Vojtěch Musil 

2. místo Ondřej Motl 

3. místo Katrin Kotinská 

 

Kategorie 8. a 9. tříd  

1. místo Aneta Maděrová  

2. místo Filip Marek  

3. místo Jaroslav Gárský 

Do okresního kola postoupili Vojtěch Musil 7. B a Aneta Maděrová 9. B. 

 

Hledáme mladého grafika Pardubického kraje  

Adéla Dědičová 9. A, sdílené 6. místo  

 

Festival vědy a techniky pro mládež Pardubického kraje 

Do okresního kola postoupily dva projekty: 

Počítačová hra Galaxy Rocket v prostředí Scratch - Matěj Paukert a Petr Šisler 

pod vedením M. Brázdové a Chodící robot - Vendula Prudilová, David Horák 

pod vedením Martina Kočvary. Tento projekt postoupil do krajského kola, které 

se neuskutečnilo. Získal také dvě zvláštní ceny porotců. Jednu cenu našim 

žákům udělila firma Comfi Litomyšl. Druhou cenu za kreativitu a technické 

řešení udělila společnost Schaeffler.  

 

Matematická olympiáda 

Do okresního kola v kategorii Z9 postoupili Továrková Tereza a Tesař Martin. 

 

Pangea  

Za účasti 87 žáků 4. - 9. tříd, nejlépe obstál Lukáš Kopsa z 9. B, který celkově 

obsadil v kategorii 9. tříd 17. místo v kraji a Vojtěch Musil ze 7. B  31. místo. 

Mezi 100 nejlepších v kraji se dostalo celkem 12 žáků. 

 

 



Dějepisná olympiáda 

Postup do okresního kola vybojovaly Aneta Maděrová a Veronika Jirušová. 

 

Bobřík informatiky 

Zúčastnilo se přes 60 žáků 4. a 5. ročníku školy, většina s velmi uspokojivým 

výsledkem. 

 

Fyzikální olympiáda 

Do okresního kola postoupil Vojtěch Pelikán, 8. B. 

 

Žákem školy za školní rok 2019 – 2020 se stala Aneta Maděrová, 9. B. 

V obřadní síni městského úřadu ve Svitavách převzala ocenění z rukou starosty 

města. 

 

 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení Ročního minimálního preventivního programu a Programu 

proti šikanování pro rok 2019/2020 

 

Pravidelné aktivity školy 

Ve školním roce 2019/2020 nabídli naši pedagogičtí pracovníci žákům školy na 

výběr z 22 zájmových útvarů. 

Škola pořádá další společné akce pro žáky popř. rodiče a veřejnost během 

celého roku. Mezi ně patří Mikuláš, vánoční a velikonoční dílny a vyvrcholením 

školního roku je projektový týden.  

Do příprav všech akcí je vždy zapojeno velké množství žáků, nejen třídní 

kolektivy, skupiny jsou tvořeny napříč oběma stupni. Žáci se učili 

komunikačním dovednostem, spolupracovat, diskutovat, vzájemně se 

podporovat, oceňovat se, fandit si atd. 

 

Schránka důvěry   

Ve schránce důvěry nebyl v uplynulém školním roce nalezen žádný dopis. 

Přikládáme to dobře nastaveným pravidlům komunikace uvnitř školy. Žáci své 

problémy řeší okamžitě se svými třídními učiteli. Problémy obecnějšího rázu 

přenášejí prostřednictvím svých třídních zástupců do žákovského parlamentu. 

 

Specifická primární prevence 

Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, 

Střediskem výchovné péče Alfa, Bonanzou a Policií ČR. Jejich pracovníci 

zajišťovali během celého roku konzultace pedagogickým pracovníkům 



týkajících se žáků s různými poruchami učení nebo chování, popřípadě 

zajišťovali aktivní programy pro vybrané kolektivy. 

 

Uskutečněné akce specifické primární prevence: 

6. A, B adaptační pobyt Borová u Poličky    

9. tř.  Hrou proti AIDS 

6. A, B Přednáška – kyberšikana, Policie ČR 

7. A, B Přednáška – kyberšikana, Policie ČR 

7. A, B Dospívám, aneb život plný změn – dívky 

7. A, B Na startu mužnosti – chlapci 

8. A, B Bát se, nebát se? (sebepoškozování) 

9. A, B Bát se, nebát se? 

5. A, B Barbína je jen hračka (anorexie) 

 

Školní poradenské pracoviště 

Od 1. 9. 2016 je na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP). 

Vedoucí:    Mgr. Vladimíra Kotasová 

Speciální pedagog: Mgr. Lenka Šauerová  

Metodik prevence:  Mgr. Květa Daševičová 

Koordinátor inkluze: Hana Burianová 

ŠPP zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami; realizuje náročnou péči o žáky nadané a žáky s neprospěchem; řeší 

problémy se školní docházkou; nabízí kariérní poradenství a zabývá se prevencí 

a řešením problémového chování a sociálně patologických jevů. 

 

Kariérové poradenství 

Výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Kotasová zajišťuje pomoc v profesním 

směřování žáků, stará se o nabídku středních škol, řeší se žáky  

a rodiči přihlášky a přijímací řízení. Udržuje úzkou a intenzivní spolupráci 

s rodiči, jejichž děti potřebují zvláštní pedagogickou podporu. Navazuje 

spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

stupeň podpory počet žáků 

1 13 

2 31 

3 12 

4 0 

5 0 

Celkem: 56 

Počet asistentů pedagoga: 10 

Počet asistentů ŠD: 1 

 



Naše škola a SVP Alfa 

Spolupráce se Střediskem výchovné péče ALFA pokračovala i v uplynulém 

školním roce. Alfa je školským poradenským zařízením, které od školního roku 

2014/15 poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 

let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (max. 

do 26 let). Dále středisko nabízí své služby rodičům a všem pedagogickým 

pracovníkům. Bezplatné služby jsou poskytovány formou ambulantní  

(ve Svitavách a na detašovaných pracovištích), terénní (práce s třídními 

kolektivy a celými rodinami) a celodenní pro území celého okresu Svitavy. 

Naše škola se střediskem úzce spolupracuje. Velmi významná je poradenská 

činnost střediska, kterou vedení školy i pedagogický sbor často využívá. 

Přínosná je také intervence pracovníků Alfy ve třídách, kde nefunguje žákovský 

kolektiv. V neposlední řadě SVP nabízí možnost umístění problémových žáků 

na několikaměsíční pobyty v celodenním provozu, kdy si osvojují zdravé 

životní, školní a pracovní návyky.  

 

Spolupráce s rodiči 

Letošní rok byl ve znamení výrazné změny komunikace školy s rodiči, která 

byla ovlivněna mimořádnými opatřeními vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 

omezujícím provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru. 

Pedagogický sbor v průběhu druhého pololetí výrazně zvýšil komunikaci 

pomocí e-mailů, telefonickými kontakty a také pomocí aplikací sociálních sítí. 

Letos proběhly celkem 3 rodičovské schůzky, většinou formou individuálních 

konzultací.  

Dalšími prostředky předávání informací rodičům byly: konzultační hodiny 

každého pedagoga, webové stránky školy (www.zsmiru.svitavy.cz), informační 

bulletin pro rodiče, informační nástěnka pod hodinami, Letos bohužel nemohl 

proběhnout ani Den otevřených dveří, ani Ředitelská rodičovská schůzka, 

protože tyto akce byly plánovány na období, kdy byla škola zavřená z důvodu 

mimořádných opatřením vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví omezujících 

provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru. 

 

Zájmové útvary 

Naše škola každoročně nabízí širokou škálu zájmových útvarů nejrůznějšího 

zaměření, které jsou pro děti zdarma a konají se v budově školy. Mezi 

nejvýznamnější patří kroužky Robotiky a programování, redakce školního 

časopisu Na Míru, studio Školní televize, Vševědování a přípravka angličtiny ve 

školní družině, zdravotnický kroužek, lezecký kroužek a samozřejmě Pěvecký 

sbor. 

 

 

 

 



VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Vzdělávání managementu školy 1 

Vzdělávání v oblasti společného vzdělávání 14 

Studium – metodik prevence 0 

Oborové vzdělávání 4 

Jazykové vzdělávání 0 

Poradenské vzdělávání 1 

Celkem: 20 

 

Letos je počet absolvovaných vzdělávacích akcí nízký, protože mnoho kurzů 

bylo zrušeno v důsledku mimořádných opatřením vlády ČR a Ministerstva 

zdravotnictví omezujících provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru. 

 

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Aktivity školy, úspěchy žáků a novinky ze školního života jsou pravidelně 

prezentovány veřejnosti. Každý měsíc vychází článek o naší škole ve 

Svitavském informačním zpravodaji Naše město. Jednotlivé příspěvky 

nepublikuje pouze vedení školy, ale také ostatní učitelé. 

Naše škola má hojně využívané a veřejností sledované stránky na Facebooku: 

facebook.com/zssvitavynamesti. Stránky se řídí pravidly GDPR a slouží 
k předávání informací o dění ve škole. 
Ve školním roce 2019 – 2020 vysílal Český rozhlas Pardubice několik reportáží  

o naší škole, zejména o modernizaci přízemí a otevření nových učeben v naší 

škole. Byli jsme také účastníky živého vysílání Českého rozhlasu, kde jsme 

prezentovali náš vyučovací předmět TEM. 

Základním zdrojem informací o škole je však stále web školy 

www.zsmiru.svitavy.cz. Jedná se o redakční systém Fenomio, který dovoluje 

publikovat články všem pedagogům školy. Návštěvnost internetových stránek se 

drží stabilně na vysoké úrovni a díky propagaci na FB neustále stoupá. 

 

Každoročně se snažíme uspořádat jednu velkou akci, na kterou můžeme pozvat 

rodiče, veřejnost a přátele školy. Letos měl být takovou akcí HOP týden, který 

se však z důvodu mimořádných opatřením vlády ČR a Ministerstva 

zdravotnictví omezujících provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru 

neuskutečnil. 

 

 

 

 



IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo na škole žádné šetření provedené 

Českou školní inspekcí. 

 

  



X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Státní rozpočet 

Č.účtu Text rozpočet 19 čerpání 19 

Příjmy                                                       
******************************************* 

691 50 Příspěvek SR celkem 21 560 412 21 560 412 

        

  Mzdové prostředky 15 200 517 15 200 517 

  Ostatní osobní náklady 75 000 75 000 

  Náhrady za pracovní neschopnost 45 265 45 265 

  Pojistné ZP + SP 5 193 676 5 193 676 

  FKSP 304 010 304 010 

  Prostředky na ONIV 325 983 325 983 

  Podpora financ.při změně financ. 179 959 179 959 

  Navýšení tarifů 236 002 236 002 

Výdaje                                                      
******************************************* 

501 50 Pomůcky do kabinetu 59 000 30 657 

501 58 Pomůcky podpůrná opatření 5 000 6 018 

501 51 Učebnice školní potřeby 90 325 73 616 

501 52 Pomůcky pro 1. ročník 7 200 4 592 

512 50 Cestovné SR 25 000 39 580 

518 50 Kurzy školení DVPP 20 000 19 370 

518 51 Příspěvek na plavecký výcvik 28 000 28 035 

521 50 Hrubé mzdy bez OON 15 200 517 15 200 517 

521 60 Hrubé mzdy - dohody 75 000 75 000 

521 66  Navýšení tarifů 236 002 236 002 

521 64 Podpora financ.při změně financ. 179 959 179 959 

521 70 Náhrada za pracovní neschopnost 45 265 69 771 

524 50 Zdravotní pojištění 1 374 797 1 368 746 

524 60 Sociální pojištění 3 818 879 3 787 777 

525 50 Zákonné poj. prac. úrazů 60 458 63 262 

527 50 Příděl do FKSP 304 010 307 590 

527 51 Pracovní oděvy 5 000 0 

527 52 Osobní náklady na stravné 20 000 0 

518 52 Výukové programy 0 19 240 

527 54 Preventivní prohlídky zaměstnanců 6 000 0 

528 50 DDHM - evidovaný v tř.0 0 50 680 

        

Celkem UZ 33353 21 560 412 21 560 412 

 

Výdaje celkem 21 560 412 21 560 412 

 

Hospodářský výsledek SR 0 

 

 
 



Rozpočet USC 

Č.účtu Text rozpočet 19 čerpání 19 

Příjmy                                                     ******************************************* 

672 10 Příspěvek ÚSC provozní dotace 1 577 000 1 577 000 

672 10 Příspěvek USC - odpisy 204 000 204 000 

602 11 Školné družina 100 000 98 440 

672 15 Příspěvek ÚP 0 0 

662 10 Výnosy z úroků z BÚ 2 000 998 

644 10 Výnosy z prodeje materiálu 0 156 925 

649 15 Akce pro žáky 0 321 172 

648 10 Použití rezervního fondu z HV 0 0 

648 11 Použití rezervního fondu z ost.zdr. 0 31 106 

648 60 Použití fondu investic 0 0 

649 01 Jiné ostatní výnosy  10 000 55 113 

Příjmy celkem 1 893 000 2 444 754 

Výdaje                                                    ******************************************* 

501 11 Učební pomůcky,školní potřeby 13 000 17 001 

501 12 Materiál na opravy 1 000 0 

501 13 Předplatné novin a časopisů 7 000 1 965 

501 14 Čistící prostředky 20 000 20 869 

501 16 Ostatní materiál 60 000 128 649 

501 15 Materiál grant doúčt.   0 

501 17 DDHM - PRE 50 000 35 986 

502 10 Spotřeba elektřiny 125 000 158 535 

502 20 Spotřeba vody 20 000 24 183 

502 30 Spotřeba plynu 30 000 21 240 

502 40 Spotřeba tepla 630 000 541 711 

511 30 Opravy učeb.pomůcek 0 17 277 

511 40 Stavební údržba, ost.opravy 185 000 15 839 

513 10 Náklady na reprezentaci školy 0 0 

518 01 Bankovní poplatky 12 000 10 029 

518 11 Poštovné 4 000 2 357 

518 12 Telefonní poplatky 12 000 14 795 

518 13 Vložné na semináře 10 000 9 299 

518 15 Služby ostatní  90 000 148 207 

518 16 Náklady na stravné žáci grant 0 0 

518 17 Připojení k internetu 25 000 24 684 

518 10 Akce pro žáky 0 322 764 

518 19 Srážková voda, stočné 95 000 107 456 

518 22 Energetický monitoring 43 000 43 056 

518 20 Software pracovní - licence 40 000 39 397 

518 25 Plavecký výcvik 0 4 320 

521 50 Mzd.náklady, ZP,SP ÚP 0 0 

527 20 Režijní náklady na stravování 52 000 43 623 

527 30 Prev.prohlídky 0 7 260 

527 40 Pracovní oděvy   1 960 

544 10 Prodaný materiál, prac.sešity   145 948 

549 10 Pojištění osob a majetku 65 000 63 870 

549 30 Ostatní náklady TZ do 40.tis.Kč 0 22 806 

551 10 Odpisy DHM 55 000 77 649 

551 20 Odpisy - budova, hřiště školy 149 000 154 196 

558 10 DDHM evidovaný v třídě 0 100 000 20 010 

558 20 DDNM evidovaný v třídě 0 0 0 

557 20 Náklady z vyřazených pohledávek   600 

557 10 Správní poplatky 0 560 

Výdaje celkem 1 893 000 2 248 102 



Fondy 

Hospodářský výsledek z příspěvku ÚSC a ostatních příjmů      -158124,00     

Hospodářský výsledek z příspěvku ESF 

 

0,00 

Hospodářský výsledek z DČ 

  

     48 274,00     

          

Hospodářský výsledek celkem 

  
-109850,00 

Záporný hospodářský výsledek je dán financováním projektu ZIP Inovativně, jehož 

dorovnání nastává v dalším období. 

 

Zdroje a návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

     
Rozdělení do fondů 

  Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce 

Přísp. ÚSC --- --- 0,00 --- 

Přísp.ESF --- --- 0 --- 

DČ --- --- 0,00 --- 

Celkem 0,00   0,00 0,00 

     
Stav fondů Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce 

Stav k 1.1.19 107 061 202 088 91 260 308 938 

Stav k 31.12.19 107 061 215 035 50 132 486 193 

Příděl z HV 0 0 0 0 

Fond ESF+jiné zdroje 0 0 1 466 344 0 

Stav k 1.1.20 107 061 215 035 1 516 476 486 193 

 
Fondy má škola v plné výši kryty finančními prostředky. 
 

 

Potravinová pomoc dětem 

Č.účtu Text 
rozpočet 
19 

čerpání 
19 

Příjmy             *******************************************       

672 10 
Příspěvek grant 
kraj     22 341 

      0 

Výdaje                           *********************************       

    0 0 

    0   

518 16 
Ostatní služby- 
obědy   22 341 

    0   

    0   



Dotace ESF – Šablony II 

    

Č.účtu Text 
rozpočet 
19 čerpání 19 

Příjmy                                                       ******************************************* 

672 40 Příspěvek ESF a použití RF   596 907 

  Celkem     

Výdaje                                                      ******************************************* 

518 80 ESF - školení   0 

518 84 ESF - ostatní služby   19 120 

521 80 OON    163 500 

521 84 Mzdy    295 583 

524 80 Zdravotní pojistné - ESF   27 024 

524 81 Sociální pojistné - ESF   74 788 

524 84 Náhrada DNP   0 

527 82 Příděl do FKSP    3 715 

558 80 DDHM třída 0   7 590 

501 82 Materiál   5 587 

512 80 Cestovné     

  Nepřímé náklady - daň z úroků     

Hospodářský výsledek 
ESF   0 596 907 

 

 

 

 

Účelová dotace: Děti v pohybu, Terénní pozorování 

Č.účtu Text rozpočet 19 čerpání 19 

Příjmy                                                       
******************************************* 

672 10 Příspěvek grant kraj       

  Příspěvek grant kraj     24 000 

Výdaje                                                      
******************************************* 

501 10 Ostani materiál   34 594 

518 11 Poštovné 0 0 

558 11  Náklady z DDHM 0 0 

518 16 Ostatní služby     

521 10 Hrubé mzdy - dohody 0   

Celkem - účelová dotace 0 34 594 

 

 

 

 



Výnosy z hospodářské činnosti 

 

Č.účtu Text rozpočet 19 čerpání 19 

Příjmy                                                       
******************************************* 

603 90 Tržby za nájemné 0 80 494 

644 90 Prodej materiálu šk.mléko 0 14 040 

649 90 Ostatní výnosy - půjčovné 0 0 

Příjmy celkem   94 534 

Výdaje                                                      
******************************************* 

501 90 Ostatní materiál - DČ 0 14 040 

502 90 Spotřeba energie - DČ 0 0 

511 90 Opravy DČ 0 0 

518 90 Ostatní služby DČ 0 0 

521 90 Hrubé mzdy - DČ 0 23 640 

521 91 Zák.pojištění prac.úrazů 0 79 

524 90 Zdravotní pojistné - DČ 0 2 128 

524 91 Sociální pojistné - DČ 0 5 888 

527 90 FKSP - příděl - DČ 0 485 

549 90 Jiné ostatní náklady 0 0 

Výdaje celkem   46 260 

  Hospodářský výsledek DČ 48 274 

 

 

  



XI. Další informace o škole 

 

Přejmenování školy 

Zastupitelstvo města Svitavy svým usnesením č. 10/E/16 ze dne 11. 12. 2019 

změnilo Zřizovací listinu Základní školy Svitavy, nám. Míru 73 ze dne 15. 12. 

1993. Hlavní změnou byla změna článku II, Název, sídlo, právní forma a 

identifikační číslo organizace.  

Nový název školy je: Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73.  

Od počátku nástupu do funkce ředitele této školy jsem usiloval o zjednodušení 

názvu. Nepříjemná zkratka a neobvyklá kombinace malých a velkých písmen 

vedla k mnoha chybám v uvádění názvu naší školy. Zřizovatel nám vyšel vstříc 

pouze částečně, k velkému zjednodušení názvu sice nedošlo, ale alespoň 

zmizelo zkratkové slovo z původního názvu. 

 

Vliv mimořádných opatření na chod školy 

Dne 11. 3. 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, 

podle kterých se od následujícího dne uzavřely školy. 

Hned od počátku této situace jsme tuto situaci nepojali jako volno, nebo 

chřipkové prázdniny. Proběhlo několik porad se zaměstnanci školy a také 

instruktáže učitelů, kde jsme si po náležité diskuzi nastavili pravidla, jak 

pokračovat ve výuce distančním způsobem. 

Jako základní zdroj informací pro rodiče jsme stanovili webové stránky školy, 

konkrétně stránky jednotlivých tříd. Hlavním komunikačním kanálem se stal  

e-mail v naší doméně synam.cz (G-mail). Prostředím, ve kterém se odehrávaly 

online hodiny, byl zvolen Google Meet. Pedagogové 2. stupně hojně využívali i 

prostředí pro tvorbu e-learningových kurzů Google Classroom. 

Protože pravidla a procesy byly nastaveny po debatách a diskuzích s pedagogy, 

podařilo se nám hned v počátku najít takové postupy, které jsme nemuseli až do 

konce mimořádných opatření měnit. 

Z důvodu mimořádných opatřením vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 

omezujících provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru jsme museli zrušit, 

omezit nebo vynechat mnoho akcí, které se měly konat nebo vrcholit ve druhém 

pololetí roku 2019 – 2020.  

Nyní přináším výčet těch nejvýznamnějších: Veselá škola a Zápis nanečisto, 

setkání pro budoucí prvňáčky, Dopravní výchova, praktická část pro 4. ročník, 

Plavání 1. a 2. ročník, Škola v přírodě pro 3. ročník, Sportovní soutěže 

(vybíjená, přespolní běh, atletická všestrannost), Svitavská čtečka, literární akce 

Noc v Bradavicích, robotická soutěž soutěž Robo RAVE, matematická soutěž 

MATES, přírodovědná soutěž Čtyřkolka, Den Země, Exkurze do Ekocentra 

Paleta Pardubice, Velikonoční dílny, výtvarná soutěž Ekoznámka, projektový 

HOP týden. 

 

 



Zápis online 

Z důvodu mimořádných opatřením vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 

omezujících provoz škol kvůli šíření epidemie koronaviru jsme byli nuceni 

uskutečnit zápis bez přítomnosti dětí a z valné části také bez rodičů. 

Nabídli jsme veřejnosti zápis online, který nám umožňuje náš školní informační 

systém DM Software. Provedli jsme intenzívní informační kampaň, aby rodiče 

věděli, jak při této formě zápisu postupovat. 

Metoda se jeví jako velmi účinná, přes 85% zapsaných dětí přihlásili jejich 

rodiče právě online.  

 

Činnost školního speciálního pedagoga 

Zpracovala Mgr. Lenka Šauerová 

V průběhu tohoto školního roku jsem se nejvíce věnovala reedukaci 

specifických poruch učení, ale také žákům, kteří byli pedagogicko-

psychologickou poradnou zařazeni do předmětu Speciálně pedagogické péče. 

Ve většině případů jsem byla v úzkém kontaktu se zákonnými zástupci, kteří 

přicházeli na konzultace výchovných či vzdělávacích obtíží dítěte, 

individuálních vzdělávacích plánů dítěte nebo pro radu, jak z oboru speciální 

pedagogiky, tak i konzultovat výběr vhodného odborníka, ke kterému bylo 

potřeba s dítětem zajít (např. logoped). 

Také jsem velmi úzce spolupracovala s jednotlivými vyučujícími, kterým jsem 

byla hlavně nápomocna při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

integrovaných žáků, nebo jsme společně konzultovali aktuální potíže daných 

žáků. 

K pravidelným aktivitám speciálního pedagoga patří spolupráce na zápisu 

prvňáčků. Na začátku 2. pololetí jsem se zúčastnila školení „Školní zralost a 

zápis do školy“. Bohužel, díky koronavirové pandemii se zápis uskutečnil 

online. 

3. 12. 2019 provedla logopedka Mgr. Lenka Novotná z SPC Bystré 

logopedickou depistáž vybraných žáků z 1. třídy. Z 24 žáků byl 5ti z nich 

doporučen logopedický kroužek, který probíhal od ledna 2020 individuálně 

s každým žákem po vyučování.  

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu dětí s podezřením na specifické 

poruchy učení, jsem se zúčastnila školení „Diagnostika schopností a dovedností 

v oblasti čtení a psaní“.  

Od 11. 3. 2020 byla škola uzavřena z důvodu koronavirové pandemie. Do 26. 6. 

2020 probíhala distanční výuka. V této době probíhala pedagogická intervence 

online, práce probíhala z domova. 

Celkem ve škole proběhlo 89 hodin pedagogická intervence a 26 hodin 

speciálně-pedagogické péče (vše do 6. 3. 2020). 

 

 

 



Školní družina 

Naši žáci měli ve školním roce 2019 - 2020 možnost navštěvovat 4 oddělení 

školní družiny. Její provozní doba je ráno od 6:00 do 7:30 a odpoledne od konce 

vyučování do 16:30. 

Vedoucí vychovatelka:  Kateřina Pikovská 

Vychovatelky:   Kateřina Šefrnová 

    Denisa Kolenová 

    Hana Burianová 

Plán činností školní družiny je velice pestrý a je přizpůsoben aktuálnímu 

ročnímu období. Děti poznávají město Svitavy na častých procházkách, paní 

vychovatelky pořádají například Drakiádu, Mikulášskou nadílku nebo Spinkání 

ve škole. Děti společně navštěvují bruslení, plavání a užijí si společně spoustu 

her a zábavy. 

 

Pro Světlanku 

Vyvrcholení loňské jarní soutěže ve sběru starého papíru se odehrálo až nyní v 

čase adventním. Konkrétně v úterý 17. 1. Polovina výtěžku za sběr totiž připadla 

vítězné třídě, která rozhodla, že ji věnuje na charitu. Konkrétně Centru denních 

služeb Světlanka Svitavy. K předání došlo spolu s krátkým kulturním 

programem, který si děti během podzimu nacvičily. Všechny děti si své 

vystoupení velice užily a klientům Světlanky udělaly velikou radost. Jsme rádi, 

že žáci vlastním přičiněním mohli přispět na dobrou věc. 

 

Školní parlament – Škola pro demokracii 

Třetím rokem jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a jsme rádi, že se 

nám díky této aktivitě daří zlepšovat práci našeho školního parlamentu  

a zvyšovat tak zájem dětí o dění ve škole. 

 

Školní časopis 

Třináctým rokem vychází na naší škole žákovský časopis, který tvoří zejména 

samotní žáci. Ve školním roce 2019 – 20 se časopis Na Míru stal pravidelným 

čtvrtletníkem. Tuto kreativní činnost chceme i nadále rozvíjet a v budoucnosti 

touto cestou více podporovat žákovskou sebereflexi k dění na naší škole. 

 

Školní televize 

Redakce školní televize pokračuje ve své práci pod vedením paní učitelky Mgr. 

Jitky Svojanovské. Natáčí reportáže ze školního života, zaznamenávají školní 

akce a samostatně z nich vytváří krátké klipy, které potom vystavujeme na 

našem webu. 

Je to další možnost jak dát průchod kreativitě žáků, využívat moderní 

technologie a současně propagovat práci školy. 



V e školním roce 2019 – 20 vytvořili žáci v redakci krátký film o řece Svitavě a 

zaslali ho do soutěže FebioFest Junior. Vyhodnocení soutěže bylo odloženo 

kvůli mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 9. - 19. 3. 2020 proběhl v obou sedmých třídách Lyžařský výcvikový 

kurz. Konal se na sjezdovkách v lyžařském středisku Karlov pod Pradědem. 

Kurz byl úspěšný a jednoznačně splnil svůj účel. 

 

Tematické exkurze 

Po stopách litomyšlských osobností 

Naši deváťáci se v říjnu 2019 vypravili na exkurzi do Litomyšle. Přiblížili si 

významné litomyšlské památky a osobnosti, které svůj věhlas získali v literární, 

hudební či výtvarné oblasti. Sami si vytvořili své sgrafitové psaníčko a 

dozvěděli se spoustu informací o historii či technologickém postupu. Se životem 

Bedřicha Smetany se podrobněji seznámili při prohlídce jeho rodného bytu, dále 

pak jejich kroky směřovaly k Smetanovu domu. Na náměstí je čekala řada 

samostatných úkolů. Svoji práci žáci dokumentovali pomocí fotografií. Získané 

zkušenosti využili mimo jiné i ve výtvarných dílnách. 

 

Šesťáci v Židovském muzeu. 

V březnu 2020 se žáci šestých ročníků vydali do Prahy navštívit bývalé židovské 

ghetto a Židovské muzeum. Po příjezdu si mohli zároveň prohlédnout skvosty 

našeho hlavního města. Stanuli u Prašné brány, na Karlově mostě, před Orlojem 

na Staroměstském náměstí i u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. 

Hřebem celé exkurze byla návštěva Staronové a Španělské synagogy, 

židovského hřbitova, a dokonce kurz hebrejštiny, při kterém si žáci vyzkoušeli 

napsat své jméno. Během exkurze žáci projevili velký zájem a perfektní znalost 

židovské problematiky. 

 

Deváťáci na historické exkurzi. 

Těsně před uzavřením škol v důsledku mimořádných opatření vlády stihli žáci 

devátých ročníků exkurzi do Terezína, bývalé vojenské pevnosti  

a židovského ghetta, které sehrálo během druhé světové války důležitou roli.  Po 

příjezdu se žáků ujali pracovníci Terezínského památníku, pustili jim 

dokumentární film, provedli je po Muzeu ghetta, ukázali jim modlitebnu  

a repliku mansardy. Malá pevnost zaujala žáky svou velikostí  

a zachovalostí. Exkurze je přínosnou akcí, která žákům dotváří obraz tehdejších 

událostí probíraných v dějepisu. 

 

 

 

 



Podpora čtenářství 

Pasování na čtenáře 

Hned v září proběhlo v Ottendorferově knihovně pasování druháčků na čtenáře. 

Žáci předvedli své čtenářské dovednosti nejenom pasujícímu rytíři, ale také 

svým spolužákům a rodičům. Druháčci byli odvážní, přečetli samostatně 

básničku na pódiu před zraky všech přihlížejících, a dokonce při tom využili 

mikrofon jako profesionálové. Celé jejich úsilí bylo zakončeno slibem. Celá 

akce je 6áky toužebně očekávána a podporuje u nich touhu číst. 

 

Školní knihovna 

V květnu 2020 byla knihovna doplněna 18 novými tituly.  Naši knihovnu mohou 

využít i děti z nižšího stupně, šikovní čtenáři z 5. tříd si již také vyberou. Jsme 

rádi, že paní učitelky z 5. tříd žáky motivují k četbě a doporučují knihy, které 

jsou pro děti vhodné. 

 

Pojďme na to básní 

V době uzavření škol v důsledku mimořádných opatření a v období domácí 

výuky dostali naši žáci možnost projevit svůj básnický talent. V rámci českého 

jazyka skládali básně na aktuální téma. V těžké době tak mysleli hlavně na 

budoucnost a těšili se do školy. 

 

Významná partnerství 

Naše škola udržuje již třetím rokem spolupráci s několika vysokoškolskými 

pracovišti. Snažíme se tak jednak pomoci vývoji moderních výukových 

materiálů, dále zajistit finanční prostředky pro modernizaci výuky a samozřejmě 

nabídnout žákům ve vyučování nejnovější didaktické postupy. 

Spolupracujeme tak na tvorbě učebnic programování s Katedrou informační a 

technické výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také se 

podílíme na vývoji učebních materiálů informatiky, které vznikají na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích. 

Konkrétně se jedná o pilotní zavádění a ověřování učebnic Programování ve 

Scratch pro 2. stupeň, Základy informatiky pro 2. stupeň a Práce s daty pro 2. 

stupeň ZŠ. 

 

Rozloučení s deváťáky 

Letošní loučení s deváťáky proběhlo z důvodu mimořádných opatřením vlády 

ČR a Ministerstva zdravotnictví omezujících provoz škol kvůli šíření epidemie 

koronaviru ve velmi komorním stylu. Obě deváté třídy se loučily s 

pedagogickým sborem zvlášť na hřišti školy, abychom dodrželi hygienická 

opatření. Akce se i přesto vydařila, a žáci si odnášejí milou vzpomínku na závěr 

své školní docházky. 

 

 



XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a projektů 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Rozvoj ZŠ náměstí Míru 

V září 2019 jsme začali realizovat projekt „Šablony II“, který je financován ze 

zdrojů EU. V projektu je zahrnuto zejména: 

- náklady na speciálního pedagoga 

- pedagogická intervence (doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem) 

- vzdělávání pedagogů a vychovatelek 

- projektové dny 

- školní klub. 

 

Terénní pozorování  - přírodovědný projekt 

V roce 2019 jsme obdrželi dotaci Pardubického kraje na pořízení pomůcek 

využitelných při pozorování přírodnin. Vyučující přírodovědných předmětů 

pořádají tematické vycházky do okolí města Svitavy s terénním pozorováním. 

Jednotlivé vycházky jsou zaměřeny na různé přírodní a krajinné jevy, například 

krajinotvorné působení člověka, vodní hospodářství v krajině, ornitologie, 

botanika, mineralogie a geologie. 

Škola si díky dotaci mohla pořídit například binokulární lupy, pinzety, 

preparační misky, různé dalekohledy a speciální klíče k určování přírodnin. 

Praktickým výstupem jsou terénní práce žáků se samostatným zpracováním 

tematicky zaměřených pracovních listů. Pracovní listy jsou zaměřeny na 

praktické dovednosti žáků, jako jsou nákresy, náčrtky a plánky. 

Přínosem projektu je podnícení lásky u dětí ke svému městu a posílení vztahu k 

vlastnímu regionu. Žáci získávají vědomosti o utváření krajiny a její údržbě. V 

rámci aktivit projektu vnímají důležité praktické dovednosti a prohlubují své 

znalosti z přírodovědných předmětů. Během jednoho roku se projektu zúčastní 

více než 200 žáků a tyto aktivity bude škola v budoucích letech pravidelně 

opakovat. 

 

Děti v pohybu – sportovní projekt 

Již druhý rok probíhá na naší škole sportovní kroužek pro žáky prvního stupně. 

Jednou týdně se děti učí nové sportovní hry a rozvíjejí ty osvojené, zlepšují svoji 

tělesnou kondici a koordinaci pohybů. Výborně se zdokonalily ve vybíjené a 

reprezentovaly naši školu na soutěžích. 

Aby náplň kroužku byla zajímavá, potřebovali jsme nakoupit nové sportovní 

náčiní. Požádali jsme Krajský úřad Pardubického kraje o dotaci na vybavení pro 

sportovní kroužek a byli jsme úspěšní! 

Podařilo se nám nakoupit spoustu náčiní, které využíváme při sportovních 

aktivitách ve škole. A co víc? Děti se učí ohleduplnému chování a respektování 



se navzájem a dodržování pravidel při herních činnostech. Naším hlavním cílem 

je, aby děti měly radost z pohybu. 

 

Stavební úpravy ZŠ Svitavy, nám. Míru - ZIP inovativně 
V pátek 10. ledna 2020 zahájila škola oficiálně výuku ve dvou úplně nových 

učebnách v opraveném přízemí. Navázala tak na prázdninovou rekonstrukci 

šaten, která vzniku učeben předcházela. 

Na zahájení přijali pozvání starosta a místostarosta města Svitavy, pánové David 

Šimek a Pavel Čížek. Dále zástupci městských organizací a také představitelé 

firem a společností, které na projektu rekonstrukce přízemí školy 

spolupracovaly. 

Díky tomuto projektu máme nejen krásné nové šatny a bezbariérový přístup, ale 

i dvě učebny, které výrazně zkvalitní výuku v naší škole. První učebna je 

počítačová, vybavená moderní technologií. Bude zde probíhat vyučování 

informatiky, programování a předmětu Tvořivé a efektivní myšlení. Druhá 

učebna poslouží zejména výuce přírodopisu a zeměpisu. Je vybavena mimo jiné 

moderním mikroskopem s možností záznamu a promítání obrazu žákům na 

plátno. 

Opět prokazujeme, že v naší historické, novorenesanční školní budově 

provádíme moderní a atraktivní výuku. 

 

Polytechnika - MAP II  

V rámci realizace Místního akčního plánu (MAP II) vznikla i pracovní skupina 

Polytechnika, která má sídlo na naší škole. Druhým rokem jsme centrem 

polytechnické výchovy na Svitavsku. Každý týden u nás probíhal kroužek 

programování pro nadané děti prvního stupně ze všech škol ve Svitavách a 

okolí. Dále u nás probíhají semináře počítačové grafiky, robotiky a 3D 

modelování. 

Místní akční skupina Svitava z.s. se stala v roce 2018 realizátorem projektu 

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, 

že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, 

to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit 

pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Výstupem projektu bude zpracovaná podrobná strategie vzdělávání (MAP), 

která bude prioritně zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního 

vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

 

 

 



XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

V tomto školním roce probíhala opět úzká spolupráce s Oblastní pedagogicko-

psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy. Společně byla 

vyhodnocena péče o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Výchovná poradkyně se účastnila metodického setkání výchovných poradců  

a konference o začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pokračovala spolupráce se SPC Bystré. Spolupráce se týkala nastavení 

konkrétních podpůrných podmínek pro žáky se SVP a zajištění vhodných 

pomůcek. 

Škola spolupracuje s firmami ve městě, aby pokryla potřeby odborné výuky 

žáků, například využívá vzdělávací program České spořitelny o finanční 

gramotnosti. Dále využívá odborných služeb svitavských středních škol na 

osvětových a výukových akcích jako jsou Zdravohrátky, Technohrátky nebo 

Hrou proti AIDS, případně Soutěž tvořivých rukou. 

Velice si ceníme spolupráce s organizacemi ve Svitavách, jako jsou střední 

školy, Městská knihovna, Hasičský záchranný sbor České republiky ve 

Svitavách, Policie České republiky. Tyto organizace zaštiťují vynikající 

preventivní programy a zkvalitňují povědomí našich žáků o světě, ve kterém se 

pohybují. 

Od ledna 2020 spolupracuje škola s terénními sociálními pracovníky. Jedná se o 

dva specialisty, kteří pomáhají řešit svízelné vztahy mezi školou a rodinami, ve 

chvíli, kdy jsou pravomoci školy nedostačující. Pozice sociálních pracovníků 

byly zřízeny z projektu MAS Svitava. Tito specialisté zasahují vždy v zájmu 

dítěte a pomáhají rodinám ve složitých situacích, přínos pro školu je tak velmi 

významný. 

 

 

 

XIV. Závěr 

 

Právě skončený školní rok byl opravdu zvláštní a velice silně poznamenaný 

celosvětovou pandemií koronaviru a šířením nemoci Covid 19. Naši žáci  

i pedagogové v této nelehké zkoušce obstáli velmi slušně. Zvládli jsme veškerá 

úskalí a nástrahy, která před nás položila příroda, vláda ČR i my sami. 

I přes mnoho obtíží a improvizovaných řešení, se nám podařilo udržet výuku ve 

školním roce 2019 – 2020 na slušné úrovni. Všichni, kdo se dobrovolné 

distanční výuky chtěli účastnit, měli několik možností jak se zapojit.  

Pozitivním přínosem celé situace kolem koronaviru bylo zlepšení komunikace 

mezi žáky, učiteli a rodiči, zvýšení intenzity vzájemných kontaktů a hlubší 

vzájemné pochopení. 
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Zahájení školního roku – uvítání prvňáčků. 

 

 
Adaptační kurz 6. A 



 

 
Předání šeku – Světlanka 

 
 
 
 

 
Pasování na čtenáře – 2. třída 

 



 
Aktivity školní družiny 

 
 

 
Halloween v ŠD 

 



 

 
Zpívání pod Vánočním stromem 

 
 
 
 

 
Vánoční dílny 

 
 
 
 



 
Slavnostní otevření nových učeben 

 

 
Nová učebna informatiky 



 

 
Úspěšné družstvo basketbalistek 

 
 

 
Úspěšné družstvo basketbalistů 

 



 
LVK – Karlov pod Pradědem 

 
 

 
Polytechnický workshop 



 
ŠD v době epidemie 

 
 

 
Rozloučení s deváťáky 



 
Vzpomínka na Běh pro Afriku 

 
 

 
Poděkování afrických dětí českým školám, které jim přispěly charitativní 

sbírkou na stavbu škol. Naše škola vybrala finanční obnos v rámci 
olympiády v červnu 2019. Snímek byl pořízen v Ugandě a logo naší 

školy je označeno šipkou. 
 


