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1)      Základní údaje o škole 

 

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod (dále jen „škola“) je 
příspěvková organizace, která má 4 součásti:  
    1. základní škola:  kapacita je 50 žáků (2 kmenové třídy), ředitelka Mgr. Libuše Prokopová                           
    2. mateřská škola: kapacita je 30 dětí (1 třída), pověřená vedoucí Martina Dusilová 

    3. školní jídelna:   kapacita je 120 stravovaných, pověřená vedoucí Ladislava Mošnerová    
    4. školní družina: kapacita 30 dětí (1 oddělení), vychovatelka Veronika  Bohadlová, DiS.   
Adresa ředitelství:    Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 

 549 21 Česká Čermná 65 

Adresa školy: Česká Čermná 65, 549 21 

Adresa MŠ a ŠJ: Česká Čermná 158, 549 21 

IČ školy:                  75 016 486 

REDIZO:                 650 031 679 

Mobil ZŠ:                739 475 524 

Mobil MŠ a ŠJ:       737 829 564 

E-mail ředitelky:      zs.ceska_cermna@tiscali.cz 

Web školy:               www.zs.ceskacermna.cz 

Školská rada: 3 členové (předsedkyně Mgr. Hana Hlaváčková) 
Zřizovatel školy:      Obec Česká Čermná 

Adresa:                     Česká Čermná 128, 549 21 

Starosta:                   Ing. Tomáš Kulhánek    

                                 

Příspěvková organizace je platně zapsána pro všechny její součásti v Rejstříku škol a 
školských zařízení ministerstva školství. V obchodních a právních vztazích vystupuje svým 
jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  
Kompetence pracovníků školy jsou upraveny organizačním řádem a jejich náplněmi práce.  
Dle ustanovení organizačního řádu řídí školu ředitelka, která je statutárním orgánem školy, a 
jako taková vystupuje ve všech vztazích včetně pracovně právních. V případě dlouhodobé 
nepřítomnosti ředitelka pověřuje jmenovitě zastupováním některého zaměstnance. 
Pověřené vedoucí mateřské školy a školní jídelny plně zodpovídají za chod své součásti a řídí 
práci svých podřízených.  
Na škole pracovala školská rada. Loni se členové (za zřizovatele školy starosta ing. T. 
Kulhánek), za učitele paní Hlaváčková a za rodiče paní Kožešníková) sešli dvakrát – schválili 
výroční zprávu školy za rok 2018/19 včetně jejích příloh, byli seznámeni s drobnými 
změnami ve školním řádu, schválili výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za 
rok 2019, p. starosta informoval o projektu na rekonstrukci půdy a vybudování polytechnické 
učebny na půdě školy, který se začal o hlavních prázdninách realizovat. Na setkání školské 
rady byla zvána ředitelka školy, vedoucí mateřské školky a školní jídelny, abychom všichni 
společně řešili aktuální problémy v celé organizaci. 
Schůzky pedagogické rady proběhly 5krát (jarní pedagogická rada se nekonala z důvodů 
uzavření škol - covid-19), mimořádná pedagogická rada se uskutečnila před znovuotevřením 
škol, abychom projednaly veškeré organizační a provozní postupy pro nástup žáků do školy, 
provozní porada se uskutečnila jednou - na začátku školního roku.  Pravidelně jsme se 
scházely učitelky ZŠ a MŠ, abychom naplánovaly činnost a spolupráci v následujícím měsíci, 
prodiskutovaly problémy, které se objevily. Aktuální provozní otázky týkající se celé 
příspěvkové organizace i jednotlivých součástí jsem řešila téměř každý den (v době po obědě 
s oběma vedoucími, popřípadě i s p. starostou). V době uzavření škol jsme komunikovali přes 
aplikaci Discord – i s rodiči. 
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2)      Přehled oborů vzdělávání 
 

Jsme málotřídní škola –  navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku.  
Obor vzdělání: 79-01- C Základní škola. 
Žáci pracovali dle našeho školního vzdělávacího programu „Škola venkova“, č. j. 
ZS/50/2017. 

Učební plán: celkem 118 vyučovacích hodin týdně ve všech pěti ročnících: 
                      1. ročník    20 hodin/týden                                      
                      2. roč.        21 hod 

                      3. roč.        25 hod 

                      4. roč.        26 hod 

                      5. roč.        26 hod 

Ve školním roce 2019/20 plnilo školní docházku na naší škole 34 žáků – jejich počet se 

během roku nezměnil. 
 

Byli rozděleni po třídách takto: 
I. třída: 1., 2. + 3. roč. – 3+ 7 + 11 = 21 žáků  – třídní uč. L. Prokopová                                 
II.  třída:   4. a 5. roč. –   5 + 8  =  13 žáků  –  třídní uč. H. Hlaváčková 

 

Na předměty VV, Pč a HV byli  žáci rozděleni do 2 tříd. Problematičtější je výuka TV, jelikož 
nemáme vlastní tělocvičnu. Využívali jsme proto místní sokolovnu a přilehlá hřiště, školní 
dvůr a okolí, v minimální míře i třídy. Na začátku školního roku proběhla „Hodina v pohybu“ 
- hodiny tělocviku pod vedením fotbalového trenéra. Žáci  absolvovali 10 lekcí kurzu bruslení 
na zimním stadionu v Náchodě, účastnili se třídenního lyžařského výcviku na sjezdovce v 
Olešnici v Orl. horách. Z důvodů uzavření škol jsme byli nuceni zrušit veškeré akce v 
měsících březen – červen 2020. V rámci kurzu dopravní výchovy se starší žáci začali 
seznamovat s dopravními předpisy – kurz nedokončen (uskutečnila se jen část teoretické 
přípravy), neuskutečnilo se povinné plavání ani in-line bruslení. 
Prvních 14 dnů v době uzavření škol jsme vedly distanční výuku českého jazyku, matematiky 
+ geometrie, prvouky, přírodovědy a vlastivědy a angličtiny– formou zadávání úkolů přes e-

maily rodičů či papírovou formou do schránky umístěné na dvoře školy. Po 2 týdnech jsme 
přešly na učení přes počítač v aplikaci Discord – žákům byl zřízen přístup do této aplikace a 
pracovaly jsme s nimi dálkově tímto způsobem – zvládly jsme výklad nové látky, nahrávaly 
jsme jim pracovní listy. Starší žáci s kolegyní měli k dispozici i kameru, vypracované úkoly 
zpětně posílali paní učitelce ke kontrole, menší školáci s pomocí rodičů či později pak i sami 
zvládali též zasílat zhotovené úlohy ke kontrole – buď přes WhatsApp či do e-mailu. Přes 
počáteční obtíže, kdy jsme se musely nejprve s aplikací naučit pracovat my učitelky, se děti 
velmi rychle za pomoci rodičů na tento způsob výuky adaptovaly, a tak na závěr tohoto 
období jsme všichni (učitelky i rodiče) jednomyslně  konstatovali, že se nám podařilo s žáky 
probrat téměř veškeré učivo. To, které jsme nestihli probrat, se s žáky dokončí začátkem 
nového školního roku či dle tematického plánu jako úvodní hodiny daného učiva. Problém 
činilo: někdy nedostatečná kvalita připojení žáků v domácím prostředí k internetu, různý druh 
výpočetní techniky, ve škole časté výpadky internetového připojení, proto učitelky vedly 
výuku většinou z domácího prostředí. 
Ve škole vedla pí. uč. Prokopová do doby uzavření škol hodinu speciálně pedagogické péče - 
(každý čtvrtek odpoledne) - docházeli čtyři žáci. V plánu školy už jsou pravidlem projekty. 
Velkou měrou, hl. v II. třídě, je využívána interaktivní tabule – žáci u ní pracovali nejen 



v hodinách, ale mohli si na ní procvičovat učivo i o přestávkách. Sporadicky ji využívala  i 
kolegyně při činnosti kroužku angličtiny, při výuce HV a VV. Malí školáci se seznamovali s 
výpočetní technikou u jednotlivých počítačů v I. třídě – nejprve se seznámili se základní 
obsluhou počítače, pak hlavně procvičovali učivo. 
Do učebního plánu školy je zahrnut po jedné hodině týdně v rámci ČJ komunitní kruh (vedou 
jej třídní učitelky) – žáci se v něm věnovali různým oblastem etické a environmentální 
výchovy, rozebírali vztahy ve třídních kolektivech,  hodnotili práci ostatních spolužáků a též 
svou, řešili problémy, které se objevily, hráli různé hry a soutěže na posílení kolektivu. 
Součástí práce II. třídy v ČJ - čtení je i návštěva místní knihovny – pravidelně 1x ze dva 
měsíce. Žáci pak vypracovávali ke každé přečtené knize čtenářský list. 
 

Též družina má svůj školní vzdělávací program, vypracovaný vnitřní řád, který dostali rodiče 
na začátku roku k prostudování a podpisu.  
V rámci družiny se žáci během roku zapojili do činnosti v těchto zájmových útvarech: 

kroužek PC – v pondělí odpoledne pod vedením uč. Hlaváčkové (2 skupiny – mladší a starší, 
2. - 4. roč)              

kroužek AJ (čtvrtek – 1. a 2. roč.) a výtvarně herní (úterý – všechny ročníky) – vedoucí uč.  
Bohadlová 

kroužek flétny – středa – vedla uč. Hlaváčková – začátečníci a pokročilí        
břišní tance – pod vedením Terezy Išové z Déčka Náchod jednou za 14 dní v pátek – i 

příprava vystoupení na různé kulturní akce v místě i Náchodě. 
 

Akce družiny: 
říjen - listopad 2019   vánoční keramické tvoření s veřejností 
   adventní vazby – s veřejností  
prosinec  v adventním kalendáři plnění čertovských úkolů, skládání říkadel 
únor               výtvarná soutěž „Pohádky Boženy Němcové“ k výročí narození  
   spisovatelky - odesláno 7 prací do Bája Česká Skalice 

Probíhala výuka náboženství – každou středu na obecním úřadu.  
Z důvodů prostorových a hlavně personálních jsme byli nuceni v době znovuotevření škol 
zrušit odpolední družinu – byla jen v jedné ze skupin, kdy žáci čekali krátkou dobu na 
autobusové spojení. 
 

3)      Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

V průběhu roku 2019/20 bylo na škole zaměstnáno: 9 pedagogů (5 v ZŠ, 4 v MŠ,  z toho 2 na  
        dohodu) 

                                                                                   7 provozních zaměstnanců (2 v ZŠ, 2 

       v MŠ (v tom 1 sezonní zaměstnanec), 2 ve  

       ŠJ a 1 na ObÚ) 
 

Stanovený limit počtu zaměstnanců na celé škole je k 5. 6. 2020 (poslední úprava od KÚ):  
9,0866. 

 

Zaměstnankyně základní školy: 
 

Mgr. Libuše Prokopová – ředitelka školy - od 1. 7. 2004  

        kvalifikace – Pedagogická fakulta Hradec Králové – uč. 1. stupeň +          
                           specializace VV, 

                         funkční studium pro ředitele škol 



     praxe 36 let – úvazek 1,000 

funkce na škole – školní metodik prevence, vedení hodin speciálně 
pedagogické péče, distributor škol. mléka a ovoce, knihovnice, důvěrnice 
knižního klubu Fragment, správa Bakalářů (školní matriky),… 

 

 

 

Mgr. Hana Hlaváčková – učitelka 

                            kvalifikace – PF v HK - 1. – 4. roč. ZŠ, specializace HV 

                            praxe 23 let - úvazek 1,000 

                            funkce na škole – zdravotnice, sběrová referentka,  
dopisovatelka webových stránek školy a fotografka škol. akcí, vedoucí      
počítačového a hudebního kroužku, organizátorka sport. soutěží, pověřena 
nácvikem kultur. vystoupení na vítání občánků v obci 

  

Veronika Bohadlová, DiS. - učitelka a zároveň vychovatelka ŠD 

 kvalifikace pro učitelství 1. st. – nekvalifikovaná – VOŠ pedagogická a 
   sociální, SOŠP + Gymnázium Praha - předškolní a mimoškolní  
   pedagogika  

 kvalifikace pro ŠD – tatáž 

 na škole od 1. 2. 2019 

 praxe 12 let 

                 vychovatelka  – úv. 0,400 

 učitelka – úv. 0,590 

                            funkce – nástěnkářka, správce kabinetu a skladu s výtvarnými potřebami, 
 vedoucí kr. angličtiny v ZŠ a MŠ a výtvarně herního, organizátorka         
 výtvarných soutěží 
 v tomto šk. roce zaváděla připojení k distanční výuce v době uzavření škol 
 

Eva Maršíková – školnice, topička 

                            kvalifikace – odborné učiliště 

                            praxe 41 let 

                            úvazek v době topení – 0,875 

                            mimo topnou sezonu – 0,563 

                            funkce na škole – ranní a páteční odpolední dohlídání ve ŠD, dohlídání žáků  
      dle potřeby organizace (v době účasti vyučujících na seminářích, nemoci či  
                            návštěvy lékaře), pomoc při všech akcích a projektech školy, s distribucí šk.  
 mléka a ovoce, péče o květiny 

 od 11. 5. 2020 dlouhodobě nemocná 

 

Iveta Maršíková – zástup za pí. Evu Maršíkovou – topička, školnice – přebrala veškeré její 
 úkoly 

 

4)      Údaje o přijímacím řízení 
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/21, který se konal 3. 4. 2020, se uskutečnil bez 
přítomnosti dětí – zapsáno bylo 6 dětí (3 místní, 1 z Náchoda – během června nahlášen 
přestup do náchodské školy, 1 z Jizbice a 1 z Dobrošova). Jednomu dítěti byl povolen ve 
správním řízení odklad školní docházky.  V září bychom tedy měli v prvním ročníku přivítat  
5 prvňáčků.            



Školní rok 2019/20  slavnostně zahájilo 34 žáků, z toho 17 dívek a 17 chlapců. Přivítali jsme 
3 prvňáčky – všichni místní a vietnamskou žačku do 2. ročníku – bez problémů se zapojila do 
výuky, jelikož už znala česká slovíčka a rozuměla pokynům. Školní docházku v naší škole 
plnily nadále děti z okolních obcí – Dobrošova (1 žák), Jizbice (5), Borová (1). 
Žáci jsou v naší škole v  malém kolektivu, můžeme jim věnovat větší pozornost a individuální 
přístup, z MŠ přicházejí do známého prostředí mezi kamarády, neboť se všichni dobře znají. 
Děti znají i pedagogy školy, jelikož se navzájem navštěvujeme a pořádáme společné akce. 
Jsme prostě taková jedna velká rodina. 
Jsem moc ráda, že rodiče dojíždějících dětí nám stále zachovávají přízeň a posílají své děti do 
naší školy. Obec nadále proplácela dojíždějícím žákům na základě předložených jízdenek obě 
cesty jízdného. 
V červnu 2020 jsme se rozloučili s 8 žáky. 3 žádali o  přestup do ZŠ Nový Hrádek do 6. roč., 
4 žáci zkoušeli přijímací zkoušky na víceleté gymnázium – 3 z nich úspěšní, čtvrtý nakonec 
nastoupí po prázdninách do matematické třídy na ZŠ Komenského Náchod. V době 
koronaviru je kolegyně Hlaváčková doučovala k přijímačkám distanční formou. Velký dík za 
jejich úspěch patří jí. 1 žákyně přestupuje do 6. ročníku ZŠ TG Masaryka Náchod. 
Spolupracovali jsme se Základní školou na N. Hrádku, konkrétně s  vyučujícími jazyků a 
učitelkami 6. ročníku, u kterých jsme konzultovali aklimatizaci našich odešlých žáků do 
nového prostředí a jejich zařazení do třídního kolektivu. Bohužel v červnu žáci 5. ročníku si 
nemohli prohlédnout školu na N. Hrádku, aby se  seznámili s jejím prostředím, s budoucími 
spolužáky i novými učiteli. 
Pokračovali jsme v úspěšné spolupráci s Déčkem Náchod –  vedení kroužku břišních tanců.  
     

5)      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci škol. roku 

 

ročník   počet ž.       prospěl s vyznam.       prospěl         neprospěl      2. stupeň z chování      
1.                 3           3        0            0                   0               

2.    7           7        0            0                           0                          

3.  11          11        0            0                    0                   

4.   5           4        1            0                    0                   

5.   8           6        2            0                    0                 

Žáků          34 (17 dívek a 17 chlapců)            
  

Údaje o členství a aktivitu v kroužcích neuvádíme na vysvědčení, proto byli za práci v 
kroužcích žáci odměněni na konci školního roku diplomem.  
 

Na konci školného roku – v době hodnocení žáků v souvislosti s předáním vysvědčení po 
době koronavirové – při stanovení výsledné známky z daného předmětu bylo nutné zkoumat 
práci žáka do doby, než se uzavřely školy, v době uzavření škol jsme hodnotily hlavně jeho 
zapojení do distanční výuky, včasné a správně vytvořené a odevzdané práce, a nakonec do 
celkové známky za 2. pololetí se promítla i žákova práce v době znovuotevření školy. 
 

6)      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Funkci školního metodika prevence a pracovníka školního poradenského pracoviště zastává 
již mnoho let ředitelka školy. Každoročně je vypracován plán minimálního preventivního 
programu, který vychází z metodického doporučení vydaného MŠMT, provedlo se jeho 
zhodnocení. Besedy a oblasti programu byly zařazovány do života školy po celý rok dle 
vhodnosti v jednotlivých předmětech. Součástí MPP je i školní program o řešení šikany. Na 



škole bylo v loňském šk. roce evidováno 8 žákovských úrazů, všechny jsou zapsány v knize 

úrazů. Žádný úraz nebyl hlášen na zdravotní pojišťovnu k odškodnění. 
Spolupracovali jsme i nadále s PPP Náchod, kam posíláme žáky s problémy v učení po 
dohodě s rodiči na vyšetření. Loni navštěvovali hodinu speciálně pedagogické péče 4 žáci – v 

rámci jejich povinné týdenní hodinové dotace ve čtvrtek odpoledne. V hodinách běžné výuky  
jeden z nich pracoval dle vypracovaného IVP (je nutné jej aktualizovat, čekáme na konzultace 
s pracovnicí PPP Náchod, volily se vhodné postupy a formy práce, hodnocení - taktéž i při 
distanční výuce.  Dětem byla nabízena možnost pravidelného doučování, kde si mohly doplnit 
své nedostatky z hodin.  Na škole nemáme zřízenou funkci výchovného poradce; nedostatky a 
problémy si řešila okamžitě třídní učitelka, popř. ředitelka školy. Loni moc výchovných 
problémů nevznikalo.  Velmi málo poznámek bylo i ve schránce důvěry, která je umístěná na 
chodbě.                                
V rámci běžných hodin byly žákům připomínány zásady zdravého životního stylu, jsou 
vedeni k tomu, aby poznali, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, 
zastrašování, násilí) je protiprávní a trestné.  
Kouření ani drogy se u nás neobjevily. Rozebírali jsme spíš s žáky nadměrné užívání  
mobilů a vysedávání u počítačů, posmívání se spolužákovi, užívání vulgárních výrazů. 
Záškoláctví se též neobjevilo – stále je rodičům připomínáno včasné omlouvání jejich dítěte z 
vyučování. 
  

7)      DVPP 

 

Na začátku kalendářního roku je pravidelně vypracován plán DVPP. Využíváme nabídky 
akreditovaných seminářů NIDV Hr. Králové a ŠZ DVPP se sídlem též v H. Králové, pobočka 
Náchod a Rychnov nad Kněžnou, semináře organizované krajským úřadem, Bájem v Č. 
Skalici. Naše možnosti účasti na seminářích byly však omezené z důvodů malého finančního 
příspěvku od KÚ na další vzdělávání. Platilo pravidlo, že si vybereme semináře, které nás 
zajímají a přispějí k dalšímu našemu rozvoji a vzdělání v souladu s ŠVP a potřebami školy 
v libovolném počtu, ale jen 1 za každé pololetí kalendářního roku jsme proplatily z příspěvků 
na přímé výdaje ve vzdělávání (z přidělených ONIVek). Ostatní jsme si hradily z vlastní 
kapsy.  Zrušeny byly všechny semináře v období březen – červen ( z důvodů covidu-19) – 

některé se později konaly on-line.     

           

Výčet absolvovaných prezenčních seminářů u pedagogů ZŠ: 
H. Hlaváčková      Výběr psychomotorických her pro zklidnění žáka 

L. Prokopová        Kolokvium ředitelů 

        Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO 

        Setkání metodiků prevence 

V. Bohadlová       HV na 1. stupni hravě 

         

Na závěr každého akreditovaného kurzu jsme obdržely osvědčení o jeho absolvování – vše si 
zakládáme do osobního portfolia. 
Všechny zaměstnankyně, které pracují s osobními daty – žáků či zaměstnanců – měly být 
proškoleny v otázkách GDPR – seminář se nekonal (náhradní termín je určen na říjen 2020)
  

 

8)     Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

16. ročníkem pokračovala ve spolupráci s místním obecním úřadem soutěž „O nejlepšího 
sběrače“. Žáci nasbírali celkem 3 394 kg starého papíru a 401 pytlů s PET lahvemi a obaly 



TETRAPAK.  Patří jim i rodičům velký dík, zapojili se tak do třídění odpadu v obci. Škola 
tím vlastně i velmi nenásilnou formou plnila požadavky environmentální výchovy. Vedli jsme 
žáky k třídění odpadu i přímo ve škole do plastových kontejnerů (kelímky od jogurtů, obaly 
od šk. mlíček, plasty, papír). Během roku byl zrušen sběr papíru, jelikož obec, která papír do 
sběru odvážela, musela za odvezené množství papíru ještě platit. 
Sběrači byli v obou kategoriích oceněni v posledním červnovém týdnu.  
Umístění těch nejlepších: 
kategorie PET lahve: Mošnerová Stela (51 pytlů) 
             Selecká Kristýna (45 pytlů) 
                                  Matějíčková Adéla (43 pytlů) 
kategorie papír:         Bubeníčková Nela (397 kg) 
             Kožešník Jakub (370 kg) 

             Matějů Jana (333 kg)                                      

Odměnou za první místo byl nákup libovolného sportovního zboží v hodnotě 800,- Kč, za 
druhé místo zboží v hodnotě 700,- Kč a třetí v pořadí obdrželi roční předplatné časopisu 
Junior – ceny proplatil zřizovatel. Ani ostatní sběrači nepřišli zkrátka – každý dostal sadu 
raket s míčkem na líný tenis. Do sběru se letos všichni nezapojili. 
Celoročně mohli žáci sbírat pomerančovou a citronovou kůru.  Nasbírali 50,831 kg suché 
pomerančové a citronové kůry – patří jim za to velký dík a pochvala a prvním třem v obou 

kategoriích opět drobné ceny a diplom.  
Každoročně jsme sbírali i léčivé byliny, letos po dlouhé době jsme sběr zrušili. 
Spolupracujeme s jihočeskou firmou Byliny Mikeš, která nám zajistila bezplatný odvoz pytlů 
s kůrou, dodala i prázdné pytle pro příští sběr. Výtěžek za kůru (1302,- Kč) bude předán do 
pokladny SRPDŠ. 
Kůra:    Zámečník Matyáš               12,841 kg 

             Koselová Adriana                 6,580 kg 

             Mošnerová Stela  5,700 kg 

 

Nadále jsme pokračovali v odběru školního mléka – neochuceného (pro přihlášené žáky),  
zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol – všem žákům se zdarma nabízelo různé ovoce či 
zelenina či ovocná šťáva. Odebrali jsme též bezplatně ochutnávkový koš s různým ovocem a 
druhý koš s mléčnými výrobky Žáci konzumovali výpěstky z naší školní zahrady – jablka, 

mrkev. Máme zaveden pravidelný pitný režim.  
Žáci školy pod vedením pí. uč. Hlaváčkové na podzim 2019 vystoupili s kulturním pásmem 

při vítání občánků v obci.        

 

Celoškolní projekty:                         31. 10.   Halloween 

                                                          22. 11.   Den slabikáře (jen I. tř.) 
                                                          16. 12.   Vánoce (besídky) + prodejní trh 

                                                     28. 05.  Veselé zoubky – preventivní program k péči o  
                                      chrup – pro 1. - 3. roč. 
Všechny ostatní naplánované projekty jsme museli z důvodu covidu-19 zrušit. 

            

Soutěže: školní celoroční soutěž „O nejlepšího sběrače“ – viz výše 

               celoroční sběr pomerančové  
        celoroční soutěž „ O nejlepšího čtenáře“ - vyhodnocen na závěr šk. roku a       
 odměněn knihou 

 říjen – dopravní soutěž „Pohár starostů“ 

    únor – výtv. soutěž k 200. výroční narození B. Němcové 

    



 

 

                                                  

Další chronologicky řazené akce: 
                        11. 9.    „Hodina v pohybu“ - ukázkové hodiny TV pod vedením fotbalového    

    trenéra 

 17.  9.   První pomoc – ukázky PP a beseda se záchranářem 

 24.  9.    focení prvňáčků do Náchodského deníku 

                        29.  9.     Vítání občánků – kulturní pásmo 

                       18. 10.    divadelní představení malý princ v Beránku Náchod 

 8. 11.      vánoční focení 
    listopad, prosinec      předvánoční keramická dílna s rodiči a veřejností  
                      13. 11.     Lazy goat – česko-anglická pohádka – kino Nové Město 

               18. 11.     Staročeský advent – vyprávění a ukázka vánočních zvyků - M.   

  Dobrodinský (společně s MŠ) 
               26. 11.     adventní tvoření – s veřejností 

                      27. 11.     zahájen kurz bruslení na ZS v Náchodě – 10 lekcí 
                      29. 11.     „Hvězdičko má betlémská“ - předvánoční koncert v Beránku – s MŠ 

           1. 12.    rozsvěcení vánočního stromu v obci – zpěv koled 

  5. 12.     Mikuláš ve škole   
                      20. 12.     „Lví král“ - film. představení v N. Hrádku 

                      20. 12.    třídní vánoční besídky (vánoční tradice, zvyky)     
      7. - 9. 1.      třídenní lyžování v Olešnici v Orl. h.          
           4. 2.      „ Zdravá 5“ - zásady zdravé výživy 

            4. 2.     zahájení „Nulté školičky“ - příprava předškoláků  k zápisu       
          14. 2.     „Červený den“ ve škole – oslava sv. Valentýna 

                22. - 23. 2.     Masopust a  karneval 

                25. - 26. 2.     jarní keramika (nedokončeno - chybí naglazovat vypálené výrobky) 
          28. 2.   zahájen kurz dopravní výchovy – II. třída (12 hod teorie a 4 hod  

         jízdy na DH – nedokončen – jen část teorie) 
           3. 4.      zápis do 1. ročníku – bez přítomnosti dětí – dle časového   

     harmonogramu jen s rodiči (z důvodů covidu-19) 

           1. 6.      školní oslava Dne dětí 
          24. 6.     vyhlášení výherců sběrových soutěží a předání cen 

          25. 6.     Loučení s páťáky – výlet na Borovou, šipkovaná 

Všechny ostatní naplánované akce byly z důvodů covidu-19 zrušeny. 
            

Na škole pracovalo SRPDŠ.  Schůzky s rodiči se uskutečnily pětkrát – předprázdninové 
SRPDŠ se uskutečnilo online formou – přes aplikace Discord.. Někteří členové výboru se 
zapojili do organizace Masopustu a dět. karnevalu. SRPDŠ ze svých příspěvků koupilo žákům 
výtvarné a psací potřeby pro příští rok, přispělo polovinou na kurzovné na bruslení 
v Náchodě. Do pokladny SRPDŠ přibyly finance z příspěvku rodičů (400,- Kč na žáka + 

200,- Kč na dalšího sourozence), z Masopustu a karnevalu, který pořádá, z příspěvků na 
činnost keramického tvoření, z výtěžku za nasbírané byliny.                         

          

O školní práci i mimoškolních činnostech pravidelně informujeme v Ročence obce.   

 

9) Inspekční činnost 
 

V loňském školním roce se neuskutečnila žádná kontrolní činnost ze strany ČŠI. 



 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 

 

K 31. 08. 2020 je takovýto předběžný výsledek hospodaření naší celé PO:  
    

vyčerpáno z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání: 
celkem         3 074 568,00 Kč 
                                                  
z příspěvku od zřizovatele vyčerpáno:                                            
na běžný provoz                                                      372 186,56 Kč 
plat účetní + odvody + dohody                                 99 615,00 Kč 
                                                                                
Veškeré údaje za účetní rok 2019 budou včetně příspěvků od zřizovatele zpracovány po účetní 
uzávěrce za rok 2020 ve Výroční zprávě celé ZŠ o hospodaření.      
                                                                  
 

 

11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

              Základní škola podala žádost o rozvojový program „Plavání žáků 1. stupně ZŠ“ - plavání jsme 
byli nuceni zrušit, tudíž ani finance nám nebyly přiděleny. Do mezinárodního programu jsme 
se nezapojili. 

           

 

12)    Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Nebylo realizováno. 
 

 

13) Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Ve spolupráci s místním obecním úřadem jsme byli úspěšní v podání žádosti na vybudování 
polytechnické učebny včetně příslušenství na půdě školy (v rámci IROP, výzvy č. 47) – 

během letních prázdnin 2020 začala realizace daného projektu.         

        

14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
      

a)  spolupráce s odbory - na škole neexistuje odborová organizace 

b) organizace zaměstnavatelů – neprovádíme žádný projekt k výběru povolání, jelikož jsme 
prvostupňová škola 

c) spolupráce s Městským úřadem Náchod – odbor školství každoročně svolává na začátku 
školního roku poradu ředitelů škol, během celého roku probíhá spolupráce při financování 
výuky ze státního zdroje. 
Do Náchodského deníku byla zaslána fotografie našich prvňáčků i dětí mateřské školy s 
krátkým článkem. 
d) spolupráce se zřizovatelem – na velmi dobré úrovni – zřizovatel pokrývá finančními 
prostředky nejen provoz celé příspěvkové organizace, ale přispívá i na její modernizaci – o 

hlavních prázdninách oprava vstupní chodby ZŠ + výmalba, oprava odpadu v I. třídě + celé 
jedné větve 



Spolupracujeme v oblasti třídění odpadu, při zajišťování mimoškolních akcí, zřizovatel 
pomáhá s údržbou školního pozemku a prostor školy i školky, poskytuje zaměstnance na 
úklid dříví, v Ročence obce má škola prostor pro své příspěvky a zviditelnění se na veřejnosti. 
Důležité akce, které škola pořádá, jsou též prezentovány v obecní vývěsce. Starosta byl 

pravidelně zván na začátek a konec školního roku, na všechny konané školní projekty, 
vyhodnocuje nejlepší sběrače ze soutěží – zřizovatel poskytuje finance na nákup cen. 
e)  spolupráce s místními spolky – KČT pořádalo pro děti řadu akcí (pouštění draků, otvírání a 
zavírání studánek), myslivecké sdružení – organizuje pro školáky výlety – loni bohužel 
zrušeno. 
 

15) Evaluační činnost 
 

Do hodin se stále častěji zařazovaly nové formy práce (na základě získaných poznatků ze 
seminářů), řada projektů, interaktivních programů, problémových úloh. Noví prvňáčci si už 
osvojili práci u interaktivní tabule a základy práce u počítače v hodinách. Do hodin českého 
jazyka, komunitního kruhu, jsme zařadili prvky etické výchovy. Každý měsíc si starší žáci 
sami hodnotili své výsledky písemně do hodnotících archů – co se za uplynulé období naučili, 
jak zvládli učivo, co mají ještě trénovat. Učitelky k jejich hodnotícím soudům přidaly své 
poznámky a následně bylo vše předloženo rodičům, aby i oni měli možnost se vyjádřit, 
připsat své postřehy. Vše se založilo žákům do jejich portfolií. Po skončení 5. ročníku jim je 
ono portfolio předáno. 
V mnohem větší míře se do hodin zařazovaly referáty – hl. v II. třídě, v I. třídě při prvouce. 
Žáci se snažili hledat z různých zdrojů materiály, ty zpracovat písemnou formou včetně 
obrázků, fotek, různých dokumentů a toto vše pak prezentovali ústně před celou třídou. 
Jednotlivci se pak vyjadřovali a hodnotili spolužákovu práci (co ses dozvěděl, jak se Ti líbilo 
zpracování a přednes, proč Tě to zaujalo). Těm, kteří nemají doma možnost hledat poznatky 
na počítači, bylo umožněno pracovat u školního PC včetně tiskárny či kopírky, k dispozici 

měli knihy v knihovnickém koutku. 
Žáci si při hodnocení všímali nejen vědomostí a dovedností, ale byli vedeni i k tomu, aby 

hodnotili život ve třídě v kolektivu, aby dokázali posoudit dodržování stanovených pravidel 
ve třídě (ta jsme si na začátku školního roku společně sestavili).                             

Rodiče letos ani v jednom případě nevyužili možnosti návštěvy vyučovací hodiny. Cením si 
pravidelné účasti některých rodičů na školních tvořivých akcích (keramika, Advent). Dvoje 
rodiče ochotně pomáhají s dopravou výzbroje i výstroje na bruslení, pomohli s naložením 
výzbroje na lyžování. 
     

Dětem se velmi zalíbila práce s keramickou hlínou.  
Velmi si cením dobrovolnosti, ochoty a nápadů kolegyň při jakékoliv školní i mimoškolní 
činnosti (příprava projektů, soutěží, besídek). Bez toho by nebylo možné organizovat všechny 
výše jmenované akce.  Jsem ráda, že se stala tradicí naše společná setkávání s kolegyněmi ze 
školky nad plánem společných akcí. 
                        

 

      

 

 

 

        

 

          



16)    Kontrolní činnost 
 

Pravidelně byla prováděna kontrola školních tiskopisů (TK a TV – v ZŠ i MŠ), ve ŠJ a MŠ 
jsem provedla několik neohlášených návštěv. Pravidlem se staly mé návštěvy na schůzkách 
SRPDŠ v MŠ.   Provedla jsem 1 oficiální hospitaci ve škole se zápisem – u kolegyně 
Bohadlové v prvouce.  
Audit: září 2019 - kontrolu provedly pracovnice kontrolního výboru při Obecním úřadu v Č. 
Čermné na základě pověření starostou obce – kontrola hospodaření s provozními prostředky a 
účetních dokladů byla bez nedostatků.  

                                                            

17)   Závěr 

 

Na závěr chci poděkovat všem za práci za uplynulý školní rok, kdy hlavně 2. pololetí nebylo 
vůbec jednoduché.  
Velmi náročná byla distanční výuka, kterou jsme vedly v době zavření škol – po 

čtrnáctidenním váhání jsme nakonec přistoupily k vedení této výuky přes aplikaci Discord. S 

jejím zavedením velmi ochotně pomáhala kolegyně Bohadlová. Po zpracování žákovských 
možností a po překonání prvotních problémů jsme se všechny 3 učitelky pravidelně na 
základě vypracovaného režimu s žáky učily touto formou. Věnovaly jsem se češtině, 
matematice, angličtině, prvouce, vlastivědě a přírodovědě (využily i mezipředmětové vztahy a 
hlavně s menšími školáky si přidaly nějakou písničku, cvičení dle námětu z internetu, výrobu 
koronavirového deníčku).  
Po znovuotevření škol jsme měly vytvořené na výuku 3 skupiny, pracovaly jsme dle Manuálu 
MŠMT. Dopoledne byla vedena výuka s přihlášenými žáky prezenční formou, odpoledne 
jsme on-line formou učily žáky, kteří zůstali i po znovuotevření ze zdravotních důvodů doma 

(pí. Bohadlová, pí. Prokopová). Kolegyně Hlaváčková využila notebook a s jedním 
chybějícím žákem pracovala přímo přes spojení kamerou v hodinách. 
Zakončení školního roku bylo hektické, ale vše se nám díky ochotě a zapojení celého 
kolektivu zaměstnanců (učitelek i zastupující školnice) podařilo zvládnout. Děkuji všem 
zastupitelům v čele s p. starostou za podporu při schvalování našich aktivit, dík patří všem 
zaměstnancům místního obecního úřadu, kteří nám velmi ochotně vždy pomohli při jakékoliv 
manuální práci. Děkuji též rodičům, kteří pomáhali v zajištění mimoškolní činnosti školy.  
Děkuji jim za ochotu a vstřícnost, perfektní komunikaci v době distanční výuky, za podporu 
svých dětí a vedení ke školní práci v domácím prostředí. Vím, že někteří to měli zvlášť 
obtížné. Přeji si, aby spolupráce takto pokračovala i nadále.  
Mým přáním je školu nadále za podpory zřizovatele udržet a provozovat ke spokojenosti 
všech – dětí, rodičů, veřejnosti, která v hojné míře navštěvuje naše akce, ale i všech kolegyň, 
bez kterých by škola nefungovala. 
 

18)   Přílohy 

 

Výroční zpráva MŠ a ŠJ za školní rok 2019/20.         
 

Výroční zpráva a její body byla projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 2020 

a bude předložena ke schválení školské radě na její nejbližší schůzi.  
 

 

V České Čermné 24. 8. 2020       Zpracovala: Libuše Prokopová                      
 

  


