Základní škola Malé Svatoňovice
17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128,
info@zsms.cz, www.zsms.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2020/2021

Projednáno na pedagogické radě: 27. 8. 2021
Schváleno ve školské radě: 30. 8. 2021

Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

Charakteristika školy:
Základní škola Malé Svatoňovice
- příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; IČO: 49290649
- zřizovatel – Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, 542 34, IČO:00278114
- 1. – 9. ročník - 9 tříd
- ŠD - 2 oddělení
- ZŠ je umístěna ve dvou budovách: Schejbalova 131- 1. – 4. ročník, ŠD, tělocvična
17. listopadu 178 - 5. – 9. ročník, ředitelství
- ředitelka ZŠ: Mgr. Dagmar Kostelecká
- zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Václavková
Vzdělávací program:
1. - 9. ročník: Školní vzdělávací program „Škola pro život“
Hlavním cílem našeho ŠVP nazvaného Škola pro život je rozvíjet u našich žáků dovednosti, které
jim v budoucnu umožní bezproblémový vstup na trh práce, a vybavit je poznatky, které jim
umožní adaptaci na neustálé změny ve společnosti. K harmonickému rozvoji žáků je nutné, aby
škola plnila i roli výchovnou a podílela se na psychickém, fyzickém, estetickém a sociálním
rozvoji dětí, na výchově k toleranci a vedla je k pozitivnímu vztahu k životu.
ŠVP je uložen v ředitelně školy a je možno do něho nahlédnout.
Pracovníci školy:
Pedagogičtí pracovníci:
14
Jméno
Vzdělání
Pozn.
Mgr.Dagmar Kostelecká PřF, M - Z
ředitelka
Mgr. Ivana Václavková
PF, Rj – D, stát.zk.Aj zástupkyně ředitelky
Ing. Eva Brátrová
ČVUT, stroj.f., DPS
školní metodik prevence
Mgr. Petra Brejtrová
PF,Vych.,soc. ped., Nj
Mgr. Luboš Grunt
PF, Ch- Př
metodik inf. a kom. technologií
Mgr. Jana Gruntová
PF, Čj - Nj
Mgr. Alena Herzigová
PF, 1. stupeň
Mgr. Lada Jirsáková
PF, 1. stupeň - Hv
Mgr. Libuše Livňanská
PřF, M – Př
Mgr. Hana Nehybová
PF, 1. stupeň – Zt
Mgr. Irena Vítová
PF, M – F
výchovná poradkyně
Mgr. Jaromíra Zálišová
PF, 1. stupeň
Mgr. Jarmila Janýrová
UP, ČJ– Křesťanská v. částečný úvazek, rodičovská dovolená
Mgr. Lucie Hnízdilová
PF, ČJ – Etická v.
Bc. Lucie Kociánová
PF, uč. prakt.vyuč.
Hana Jelínková
SŠ
duben 2020 – mateřská dovolená
Magda Jakubcová
SŠ,uč.odborného vyuč. zástup za H. Jelínkovou+ asistent ped.
 Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci
 Další vzdělávání ped. pracovníků:
DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově,
Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov, Univerzita Hradec Králové, KÚ Královehradeckého k.
Jméno Účast na DVPP
Kostelecká Management – online KÚ, 1x ICT
Václavková 2x Management, 1x ICT
Herzigová 1 x ICT
Nehybová 1x – Český jazyk, 1 x ICT
Jirsáková
1 x ICT
Vítová
2x – Matematika, 1 x ICT
Zálišová
1 x ICT
Livňanská 3x – Matematika, 2x – Pedagogika, 1 x ICT
Brejtrová
1 x ICT
Gruntová
1 x ICT
Grunt
1 x ICT, 1x Změny RVP ZV v informatice - online
Hnízdilová 1 x ICT
Brátová
1 x Kraj pro bezpečný internet - online
Janýrová
1 x ICT, 1x Dějepis










Předmětové komise – 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, tělesná výchova.
Program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program), zařazování interaktivní výuky,
evaluaci, práce se žáky s SPU
Tvorba a realizace ŠVP – koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková
- koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová
- koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová
- koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková
Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí.
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- 17 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
- 17 žáků se zdravotním postižením
- 1 žák nadaný
- 12 žáků využívalo pedagogické intervence, kterou realizuje 6 učitelek
(Mgr. Hnízdilová, Mgr.Vítová, Mgr. Gruntová, Ing. Brátová; Mgr. Václavková; Mgr.
Livňanská)
- 1 žák pracoval s asistentem pedagoga
- 7 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP)
- vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace
těchto žáků do výuky a vytváří IVP
- schůzky pro rodiče žáků se SVP jsou domlouvány individuálně dle potřeb
Práce se žáky nadanými
- realizuje se v rámci výuky individuálním přístupem k těmto žákům
- žáci jsou individuálně připravováni na různé soutěže (viz příloha – soutěže)
- organizace a zapojení do různých projektů, příprava kulturních vystoupení - v letošním
roce omezeno vlivem opatření proti COVID -19
- zapojení do Školního parlamentu
- nabídka zájmových kroužků – v letošním roce omezeno na kluby v rámci projektů
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
- byl vzděláván 1 žák cizí státní příslušnosti – nástup v říjnu 2020, pracoval podle PLPP a
IVP, individuální práce se školním asistentem, v 2. pololetí – navíc 3 hodiny ČJ
- 1 žák cizí státní příslušnosti žije v ČR od narození – začlenění do kolektivu za pomoci
školního asistenta, individuální přístup vyučující



Environmentální vzdělávání – probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení
do ekologických projektů – viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů, přírodovědné
přednášky, zapojení do přírodovědných projektů



Výchovné poradenství – probíhá dle plánu (Mgr. Irena Vítová)
-individuální práce se žáky s výchovnými problémy, spolupráce s Oddělením soc. právní
ochrany dětí a sociální prevence Trutnov, s Policií ČR v Úpici, v Trutnově, s OÚ M.
Svatoňovice
- poradenství k volbě povolání – v 8. třídě v rámci předmětu praktické činnosti - Svět
práce; exkurze do výrobních podniků, spolupráce s Úřadem práce Trutnov a návštěva
veletrhu středních škol pro žáky 9. Třídy se letos nekonala; informace o prezentaci
středních škol obdrželi žáci a rodiče elektronicky; možnost individuálních konzultací
k volbě střední školy pro žáky a rodiče
Prevence sociálně patologických jevů – probíhá dle plánu (Ing. Brátová) – viz příloha
- celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Vz, Ov
- zájmová mimoškolní činnost – viz přehled
- spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov
- spolupráce s Policií ČR v Úpici, v Trutnově
- spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice
- spolupráce s PPP Trutnov



- v letošním roce zaměřena na prevenci kyberšikany a sociální vazby (ovlivněno pobytem
žáků doma) – probíhalo online


Finanční gramotnost
- na 1. stupni realizace v rámci školních projektů, v hodinách prvouky, vlastivědy
- na 2. stupni zařazen v 9. třídě volitelný předmět finanční gramotnost



Autoevaluace
Třídní kolektivy provádí autoevaluaci v rámci třídy.
Pedagogický sbor provádí autoevaluaci na pedagogické radě na konci školního roku.
Školní parlament
-ve škole pracuje ŠP pod vedením E. Brátové
- tvoří zástupci 5. – 9. třídy
- organizuje školní akce, podává podněty k činnosti školy ředitelce školy
- probíhalo online



Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno
Věra Formanová
Pavla Zimmermanová
Blanka Prouzová
Zdeněk Holubec

4
Pracovní zařazení
uklízečka, Schejbalova 131; nastoupila po ukončení PN a
ukončení PP pí. Jany Polákové
uklízečka, 17. listopadu 178
hospodářka, 17. listopadu 178
školník, 17. listopadu 178 + Schejbalova 131

Údaje o žácích:
 Počet žáků: 190 k 30. 9. 2020, 191 k 31. 3. 2021
 Počet tříd:
9
 Počet oddělení ŠD: 2
 Průměrný počet žáků ve třídě na 1. stupni – 19 žáků; na 2. stupni – 24 žáků
 Zápis do 1. třídy: duben 2021 – z důvodu koronavirové pandemie proběhl bez přítomnosti
dětí a rodičů ve škole
- počet dětí k zápisu – 16, odklad školní docházky neměl nikdo, 3 žáci nastoupí na jinou ZŠ,
do 1. třídy nastoupí 13 žáků
 Vycházející žáci:
Název školy
Gymnázium Trutnov
Střední průmyslová škola Trutnov
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Střední zdravotnická škola Svitavy
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská
a kamenická Hořice
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
SŠ hotelnictví, řemesel a gastronomie Trutnov
SPŠ Otty Wichterleho Hronov
Česká lesnická akademie Trutnov
Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Počet přijatých
3 (z 9.tř.) + 2 (z 5.tř.)
6
3
1
1
2
1
1
1
1



Výsledky vzdělávání žáků:
Chování žáků:
Školní rok
2020/21
II. stupeň
2019/20
2020/21
III. stupeň
2019/20
Neomluvené hodiny 2020/21
2019/20

1. pololetí

2. pololetí

0
0

1
0

0
0
2 hod.
2 hod.

0
0
0 hod.
0 hod.

Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí
Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo
1.
16/ 17
16/16
0/ 1
2.
20/ 20
19/19
1/ 1
3.
13/ 13
13/11
0/ 2
4.*
19/ 19
13/14
5/ 5
5.
27/ 27
18/14
9/13
6.
29/ 28
12/ 14
15/ 14
7.
25/25
9/ 7
15/ 17
8.
22/ 22
4/3
15/17
9.
20/ 20
4/5
14/15
- ve 4. třídě 1 žák cizinec v 1. pololetí nehodnocen
*Opravné zkoušky: - 1 žák - prospěl
** 2 žáci opakují ročník

Neprospělo
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
1/ 0*
3/ 2**
2/ 0

Průměr
1,05/ 1,13
1,18 / 1,18
1,13/ 1,18
1,28/ 1,34
1,44/ 1,50
1,78/ 1,70
1,77/ 1,82
2,21/ 2,28
2,10/ 2,00

Stravování žáků:
 Škola nemá vlastní jídelnu
 Stravování je zajištěno v Bezpečnostně právní akademii Malé Svatoňovice, s.r.o.
 V letošním roce se žáci v jídelně střídali podle speciálního rozvrhu, aby byla dodržena mimořádná
opatření v souvislosti s COVID – 19. Realizace byla velmi náročná.

Činnost školní družiny:
 Zapsáno 48 žáků; z důvodu protiepidemických opatření během roku byla otevřena ŠD pouze pro žáky
1. a 2. třídy; pro dojíždějící žáky ze 3.a 4. třídy byl zajištěn dozor před vyučováním
 Počet oddělení: 2
 ŠD je umístěna v budově Schejbalova 131, ke své činnosti využívá učebnu, tělocvičnu, školní
zahradu.
 Provoz ŠD je stanoven ve vnitřním řádu školní družiny, se kterým jsou zákonní zástupci přihlášených
žáků seznámeni na začátku školního roku.
 ŠD pracuje podle školního vzdělávacího plánu školní družiny. Ten se v letošním školním roce
přizpůsoboval vyhlášeným mimořádným opatřením v souvislosti s COVID – 19.
 ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Zaměřuje se hlavně na relaxaci dětí, nezatěžuje je
v odpoledních hodinách dalšími výukovými programy, ale vhodnou a nenásilnou formou na ně
navazuje.
Činnost ŠD v tomto roce probíhala převážně venku.

Mimoškolní aktivity:
Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích byla ovlivněna uzavřením škol a zákazem
organizovat mimoškolní aktivity z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID – 19
– viz příloha
Zájmové kroužky při ZŠ:
Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID – 19 byly realizovány pouze kroužky v rámci
projektů a to pouze pro jednu třídu.
Kroužek
Přírodovědný kroužek
Klub anglického j.
Čtenářský klub



Třída/
Počet ž.
5.
7.
6.

Vedoucí
L. Livňanská
I. Václavková
J. Gruntová

žáci navštěvují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší
žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu při TJ Sokol M. Svatoňovice

Rozvojové programy
 1/ Šablony II -Zlepšení kvality výuky na ZŠ M. Svatoňovice – Výzva 63 -školní asistent, školní
asistent pro ŠD, doučování, čtenářský klub, klub AJ – ukončeno k 30. 4. 2021;
 2/ Šablony III -Zlepšení kvality výuky na ZŠ M. Svatoňovice – školní asistent, projektové dny
 3/Sportuj ve škole – ve ŠD – přerušeno
 4/ DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ,EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012372 – partneři projektu – tablet (20), 3 dataprojektory
 5/ KiVa – zapojení v roce 2022/23
 6/ UČEBNA INFORMATIKY, CIZÍCH JAZYKŮ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA;
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015107, je spolufinancován Evropskou unií.
 7/ Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ Malé Svatoňovice
v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí; rozhodnutí č.:1190700243
Spolupráce se zákonnými zástupci
 Informační schůzky pro rodiče žáků proběhly online
 Ve 2. pololetí byla zavedena elektronická žákovská knížka pro žáky 5. – 9. třídy
 Informace předávány rodičům v rámci aplikace OFFICE 365 (MS TEAMS), která byla zavedena pro
všechny žáky školy v září 2020.
 V závažných případech byly informace předávány telefonicky, emailem.
 Informace o činnosti školy byly zároveň uvedeny na webových stránkách.
 Zpravodaj o činnosti školy je vydáván 1x ročně v červnu
Spolupráce s Mateřskou školou v M. Svatoňovicích
 Návštěva budoucích školáků ve škole v červnu 2021.
 Budoucí školáci navštěvují pravidelně výtvarná odpoledne vedená třídní učitelkou 1.třídy
 Společná účast na kulturních akcích (koncerty, divadelní vystoupení, školní akademie) – nekonalo se.
 Informace pro rodiče budoucích školáků – předáno po ukončení zápisu.
Inspekce, kontrolní činnost:
 Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb.
s odkazem na zákon 552/1991 Sb. 18. - 22. 3. 2021.

Protokoly z provedené kontroly jsou uloženy v ředitelně ZŠ.


ČŠI podle § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedla šetření o
získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu žáků
k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona 2. června 2021.
Školská rada:
ŠR pracovala ve složení:
za OÚ:
Marek Švrčina , Kamil David
za ZŠ :
Lucie Kociánová, Petra Brejtrová
za rodiče:
Markéta Dřevecká – předsedkyně,
Libor Kneifel
Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání.
Materiálně technické vybavení:
 Učebna informatiky, cizích jazyků a přírodovědná učebna – úprava učeben a chodeb, výměna
skříní, nábytku v učebně informatiky, pořízení nových PC do učebny informatiky, výměna 3
dataprojektorů – hrazeno z projektu
 Úprava zahrady u 2. stupně – hrazeno z projektu
 Výměna 3 dataprojektorů v rámci projektu s BPA
 Pořízení mobilní učebny na 2. stupni – 20 tabletů v rámci projektu s BPA
 Pořízení mobilní učebny na 1. stupni – 16 tabletů a modernizace sítě WIFI
 Pořízení 13 ks notebooků
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID – 19:
Z důvodu koronavirové pandemie došlo v průběhu školního roku k úpravě organizace výuky:
1. 9. – 13. 10. 2020
Prezenční výuka
1. – 9. třída
14. 10. – 29. 11. 2020
Distanční výuka
1. – 9. třída
30. 11. – 19. 12. 2020
Prezenční výuka
1. – 5. třída, 9. třída
Rotační výuka
7. + 8.; 6. třída
4. 1. – 28. 2. 2021
Prezenční výuka
1. – 2. třída
Distanční výuka
3. – 9. třída
1. 3. – 11. 4. 2021
Distanční výuka
1. – 9. třída
12. 4. – 2. 5. 2021
Rotační výuka
1. – 5. třída (3.+4.+5.; 1.+2.)
Distanční výuka
6. – 9. třída
3. 5. – 16. 5. 2021
Rotační výuka
1. – 9. třída (6.+8.; 7.+9.)
17. 5. – 30. 6. 2021
Prezenční výuka
1. – 9. třída
V době uzavření škol byly možné individuální konzultace pro žáky, které jsme průběžně využívali.
Hlavní úkoly na školní rok 2021/2022:
 Realizace Školního vzdělávacího programu – „Škola pro život“ a přizpůsobení tohoto programu
na základě omezení výuky v posledních 2 letech.
 Individuální přístup k jednotlivým žákům z důvodu různých podmínek při vzdělávání online –
práce se školním asistentem, nabídnout možnosti doučování.
 Zaměřit se na obnovení pozitivních sociálních vazeb mezi žáky, nabídnout pomoc žákům, které
negativně postihlo uzavření školy.
 Pokračovat v realizaci školních projektů – Šablony III
Realizovat úpravu školní zahrady u 2.stupně – projekt Přírodní zahrada pro podporu výuky žáků ZŠ
Malé Svatoňovice v rámci výzvy NPŽP 7/2019 – příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR;
rozhodnutí č.:1190700243
 Řešit zlepšení tepelně izolačních podmínek budovy 1. stupně s výměnou topení – připravit realizaci,
dotace byla schválena; realizaci bude provádět zřizovatel
 Připravit projekt na úpravu zahrady u 1.stupně
 Nákup nových učebních pomůcek a vybavení
 Prezentovat školu na veřejnosti, aktualizovat webové stránky, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí

Přílohy:
1/ Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2020/21
2/ Zpráva o hospodaření

Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2020/21:

PROJEKTY










Projektový den – SEVER Horní Maršov – Objevujeme přírodu za humny /18. 9./
Projektový den – SEVER Horní Maršov – Objevujeme přírodu za humny /21. 9./
Projektový den – SEVER Horní Maršov – Objevujeme přírodu za humny /22. 9./
Zásady 1. pomoci – projektový den /2. 10./
Etiketa stolování – projektový den ve ŠD /25. 2./
Etiketa stolování – projektový den ve ŠD /26. 2./
Ekologické aktivity – sběr léčivých rostlin, kaštanů
Ovoce do škol – projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. a 2. stupně
Školní mléko –projekt EU, mléčné výrobky zdarma pro žáky 1. a 2. stupně

5.
ŠD 1.-2.
6. - 7.
3. – 4.
1.
2.
1. – 9.

EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SOUTĚŽE






















Beseda s knihovnicí /17. 9./
Přírodovědné bádání na VOŠZ a SZŠ v Trutnově /19. 9./
Začínáme spolu – adaptační kurz v Havlovicích /22.9./
Den s barokem v Broumově /29. 9./
Tisíc tváří podzimu – celoškolní výtvarná soutěž
Školní časopis – realizovali členové školního parlamentu /23. 11./
Tvoř z toho, co Tě obklopuje - soutěž
Bezpečný internet – online soutěž /8. 2. – 31. 3./
Fotíme náš region – soutěž v rámci MAS Jestřebí hory /10.2. – 12. 3/
Třídní časopis Hamburger /1. číslo 7. 3., 2. číslo 7. 4./
Soutěž ve vaření /7. 3./
Čarodějnice /30. 4./
Škola v přírodě /14.5.,21.5./
Muzeum bratří Čapků /28. 5./
Den dětí /2. 6./
Muzeum bratří Čapků /4. 6./
Vlastivědný výlet – Rtyně v P., Červený Kostelec /11. 6./
Návštěva budoucích prvňáčků ve škole s výtvarným tvořením /17. 6./
Muzeum bratří Čapků /22. 6./
Muzeum bratří Čapků /25. 6./
Muzeum bratří Čapků /28. 6./

3. – 4.
zájemci
5.
8.
1. – 9.
5.
5. – 9.
5. – 9.
4.
4.
3.,4.
4.
4.
1. – 4.
5.
5.
1.
2.
6.

ŠKOLNÍ VÝLETY
1. – 3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Dřevíček, Důl Bohumír, Hronov /15. 6./
Jestřebí hory, rozhledna Žaltman, rozhledna Markoušovice /14. – 15.6./
Všestary /18. 6./
Sportovní areál Havlovice /18. 6./
Jestřebí hory /18. 6./; Olešnice – Špinka /28. 6./
Police n.M., Ostaš /22. 6./
Broumovské stěny /21. 6./

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Název soutěže
Matematická olympiáda
Z7

Účastník soutěže

Třída

Umístění

Kneifelová Zuzana

7.

1. místo

Lev Ondřej

7.

2.místo

Kneifelová Hana
Kneifelová Petra
Dekker Natálie
Forman Jan
Klevcovová Anežka
Steinbergerová Ema
Kneifelová Zuzana

9.
5.
6.
6.
6.
6.
7.

22. - 24. místo
30. - 33. místo
účast
účast
účast
účast
účast

okresní kolo

Biologická olympiáda
kategorie D
krajské kolo

Logická olympiáda
krajské kolo

