Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Výroční zpráva základní školy za školní rok 2019/2020
Č.j.: ZŠMŠ ŽnD 168/20
Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav vypracoval
ředitel školy Výroční zprávu o základní škole. Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím
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Sb. ve znění pozdějších úprav. v § 7 odst. 1 a odst. 2 jsou určeny: způsob zpracování dat, obsah a
termín předložení školské radě a zřizovateli.

Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu dne: 1. 9. 2020
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne: 22.9. 2020
Zřizovatel převzal výroční zprávu dne: 2.10. 2020

Ve Ždírci nad Doubravou dne 23.9. 2020

Mgr. Ota Benc – ředitel školy

Způsob zveřejnění:
1. Výroční zpráva je uveřejněna v elektronické verzi ve formátu PDF na webových
stránkách školy (http://skola.zdirec.cz/organizace/dokumenty)
2. V tištěné podobě je výroční zpráva uložena na Městském úřadě a v ředitelně Základní
školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou
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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
název školy

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

adresa školy

Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou 582 63

právní forma

příspěvková organizace

IČO, DIČ

70909709, CZ 70909709

IZO

102006598

identifikátor školy

600086992

vedení školy

ředitel: Mgr. Ota Benc
zástupkyně ředitele: Mgr. Bc. Martina Hojná
zástupce ředitele: Mgr. Josef Remeš

kontakt

tel.: 561 111 444, e-mail: skola@skola.zdirec.cz
https: //skola.zdirec.cz/
ID datové schránky: rv8mjef

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele: Město Ždírec nad Doubravou
IČO: 00268542
adresa zřizovatele: Školní 500, 582 63 Město Ždírec nad Doubravou
Kontakt:
Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou
e-mail: mesto@zdirec.cz
web: www.zdirec.cz
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1.3 Součásti školy

kapacita

Mateřská škola

151

Základní škola

460

Školní družina a klub

155 (110 + 45)

Výdejna mateřské školy

151

Školní jídelna ZŠ

500

1.4 Další údaje o součástech školy

(k 30. 9. 2019)

Počet tříd / oddělení

Součást školy

Počet dětí / žáků

Mateřská škola

6

109

1. stupeň ZŠ

9

185

2. stupeň ZŠ

9

191

4+2

155

Školní družina a klub

Školní jídelna ZŠ

370

1.5 Údaje o Školské radě při základní škole
Datum zřízení

28. 2. 2005

Počet členů Školské rady

6 (2 volení zástupci rodičů, 2 zvolení pedagogičtí
pracovníci a 2 jmenovaní zástupci zřizovatele Města
Ždírec nad Doubravou)

Kontakt

Předseda: Ing. František Němec, e-mail:
nemec.f@zdirec.cz
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
e-mail: skola@skola.zdirec.cz, tel.: 561 111 444, 774 115 270

Členové: Hamederová Martina, Lázničková Iva,
Polánský Ladislav, Bibenová Michaela, Pavlíčková
Marie

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Obor vzdělávání: Základní škola
Kód vzdělávání: 79-01-C/01
Školní vzdělávací program: Vstřícná škola, verze 7
Zařazení žáci: 1. – 9. ročník

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti základní školy
3.1 Počet pedagogických pracovníků (počet mužů/počet žen): celkem 47 (8/39)

Učitelé základní školy: 30 (8/22) - celkový úvazek 26,73
Vychovatelky školní družiny a školního klubu: 5(0/5) - celkový úvazek 3,75
Školní psycholog: 1(0/1) - úvazek 1,00
Speciální pedagog: 1(0/1) - úvazek 0,50
Pedagogičtí asistenti: 14 (2/12) - celkový úvazek 9,64
Pozn.: Ve školním roce 2019/2020 působil ve škole na pozici anglického jazykového specialisty rodilý
mluvčí pan Craig Sturgis. Je zařazen mezi učitele základní školy. Celkový součet všech pedagogických
pracovníků neodpovídá celkovému součtu podle profesí. Je to způsobeno tím, že někteří pracovníci jsou
zařazeni v částečných úvazcích na dvou pozicích (např. vychovatelka - asistentka pedagoga, učitelka speciální pedagog nebo učitel – asistent pedagoga)
3.2 Základní údaje o kvalifikačních předpokladech pedagogických pracovníků

Učitelé základní školy – celkem 28 osob splňuje kvalifikační podmínky dané zákonem o
pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, dvě osoby
(úvazek celkem 0,86) nesplňují. Jedna osoba zahájila studium vedoucí k splnění
kvalifikačních podmínek.
Vychovatelky školní družiny a školního klubu – všechny splňují kvalifikační podmínky
dané zákonem o pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.
Asistenti pedagoga – celkem 14 osob splňuje kvalifikační podmínky dané zákonem o
pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.
Školní psycholog – splňuje kvalifikační podmínky dané zákonem o pedagogických
pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.
Speciální pedagog – splňuje kvalifikační podmínky dané zákonem o pedagogických
pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.
3.3 Provozní podmínky pro realizaci vzdělávání
Od měsíce května roku 2018 do konce června roku 2019 probíhala rekonstrukce a
modernizace pavilonu P2 a P3 základní školy. Projekt v celkové hodnotě 78 milionů Kč byl
podpořen v rámci programu IROP ve výši 52 milionů Kč. V rámci projektu bylo vytvořeno
šest nových kmenových učeben, tři učebny odborné a jedna víceúčelová místnost. Nad
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vestibulem hlavního vchodu byla postavena nová přístavba, kde vzniklo administrativní
zázemí a velká sborovna. Všechny stávající třídy a kabinety pavilonů P2 a P3 prošly také
částečnou rekonstrukcí (nová podlahová krytina, zárubně, dveře, výmalba). Ve školním roce
2019/2020 je k dispozici celkem 18 kmenových učeben (pro všechny třídy), dále 8
odborných učeben, dva tělocvičné sály a dvě multifunkční místnosti. Školní družina a klub
užívá v třetím podlaží pavilonu P1 pět samostatných tříd pro svoji činnost.
Během školního roku 2019/2020 realizovalo Město Ždírec nad Doubravou kompletní
rekonstrukci víceúčelového hřiště v areálu školy. Od začátku školního roku 2020/21 bude
mít škola k dispozici tři nová hřiště včetně zázemí. Jedno ze hřišť bude kryto nafukovací
halou a provozováno i během zimních měsíců.

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis do první třídy se konal za mimořádných podmínek v dubnu 2020. Zápisu se
zúčastnilo celkem 35 dětí, třem dětem byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.
Celkem bylo k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přijato 32 dětí, 14
chlapců a 18 dívek.
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
Školní rok 2019/2020, první pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování
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Školní rok 2019/2020, druhé pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování

Hodnocení v 2. pololetí školního roku 2019/2020 bylo zásadním způsobem ovlivněno
mimořádnými podmínkami při vzdělávání v souvislosti s pandemii nemoci COVID 19.
Další okolnosti jsou popsány v kapitole 15.
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Školní rok 2019/2020, výchovná opatření 1. pololetí

třída

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B

pochvala tř.
učitele

pochvala
ředitele školy

napomenutí
tř. učitele

důtka
třídního
učitele

důtka
ředitele školy

19 Adamová Hana
19 Málková Pavlína
16 Voralová Soňa

7

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

0

0

18 Smejkalová Naďa
21 Glosrová Gabriela

26

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7

0

0

0

0

3

0

0

0

0

7
10

1
3

1
0

0
0

0
0

1
8

1
9

1
0

0
0

0
0

4
13

1
5

0
0

0
0

0
0

2

2

2

2

2

3

0

6

2

0

23
2
123

3
10
35

1
1
12

1
0
5

0
0
2

počet
žáků

třídní učitel

22 Marková Hana
20 Bažoutová Miroslava
21 Ošlejšková Iva
29 Rykrová Jana

23 Josková Věra
25 Pavlíčková Marie
19 Drápalík Zdeněk
19 Jarošová Renata
19 Bibenová Michaela
25 Vomelová Marcela
20 Marek Jan
20 Pátková Lucie
21 Ležák Martin
376

Pozn.:
PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitele školy. NTU - napomenutí třídního
učitele,
DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy, snížená známka z chování na 2 (v
pořadí první sloupek), snížená známka z chování na 3 (v pořadí druhý sloupek)
Školní rok 2019/2020, výchovná opatření 2. pololetí
Vzhledem k mimořádné situaci v 2. pololetí školního roku 2019/2020 byly standardní
výchovné opatření využívány pouze ojediněle.
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Soutěže a olympiády:
25.9. 2019 - výrazně nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v
roce 2019. Více
4.10. 2019 - Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř. Čtyřčlenný tým naší školy Denisa
Brychtová (8. A), Tomáš Kavalír (8. A), Nikol Vařejčková (9. B), Pavel Prudký (9. B). obsadil 1.
místo. Více
10.10. 2019 - Krajské kolo soutěže se stavebnicí TEIFOC, Vojtěch Němec a Matyáš Plíhal,
třída 8.A, 8. místo. Více
17.10. 2019 - Dům, ve kterém bych chtěl bydlet, výstavní soutěž, ocenění žáci - Barbora
Pátková 3.B, Antonín Čapek 7.A, Filip Málek 7.C, Tomáš Andrýsek 8.A, Vojtěch Němec 8.A,
Matyáš Plíhal 8.A a dále dva žáci, kteří již v minulém školním roce naší ZŠ absolvovali – Tomáš
Hořínek a Jan Pavlíček. Více
28.11. 2019 - ČEPS Cup, florbalový turnaj mladších žáků, okresní kolo, 4. místo. Více
14.1. 2020 - okresní kolo olympiády v dějepisu, Natálie Ulrichová 3. místo, postup do
krajského kola, 9.B, Více
15.1. 2020 - regionální finále soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" v
Pardubicích Pavel Prudký, 9.B a 8. místo v krajském kole. Více
28.1. 2020 - ocenění SCIO 2020, nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v matematice, Nikol
Vařejčková, 9.B, Více
29.1. 2020 - okresní kolo matematické olympiády, Nicollas Mastil, 9.B, 3. místo, Michal Pohl,
5.A, 8. místo, Více
18.2. 2020 - PISA 2018, výrazně nadprůměrné výsledky žáků naší školy, Více
18.2. 2020 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, Jan Štefáček, 7.A, 1. místo, Nicollas
Mastil, 9.B, 2. místo, Více
26.2. 2020 - okresní kolo zeměpisné olympiády, R. Hořínek, 6.B, 4. místo, Erik Šrámek, 7.A, 1.
místo, Jan Němec, 9.A, 2. místo, Tomáš Kavalír, 8.A, 7. místo. Více
Další soutěže a akce byly zrušeny v souvislosti s mimořádným opatřením vlády ČR při
řešení pandemie onemocnění COVID 19.
Květen 2020 – v distanční podobě se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, Erik Šrámek
6. místo, Jan Němec 10. místo.
4.6. 2020 – celkem 12 žáků 6. až 9. tříd vykonalo na začátku června zkoušku Cambridge
English FCE (úroveň B2), PET (úroveň B1) a zkoušku Cambridge English KET (úroveň A2).
Sedm žáků dosáhlo úrovně B2.
8.6. 2020 - přijímací řízení na střední školy. Ze 42 žáků obou ročníků 9. tříd odchází na
gymnázia celkem 14 žáků. Nejvíce na gymnázium v Chotěboři a v pořadí přijatých naši žáci
obsadili 1., 3. 5., 6., 9. a 10. místo. V přijímacím řízení na anglické gymnázium v Pardubicích
obsadila naše žákyně 2. místo v pořadí přijímaných. Jeden žák dosáhl v jednotném přijímacím
testu z matematiky maximální bodový počet 50 bodů.

Více informací najdete na webu školy: https://skola.zdirec.cz/zakladni-skola/uspechyzaku
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
ZHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní rok 2019/2020
Dlouhodobé cíle:
● posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí
● naplňování Vize školy – ČINNOST, ODPOVĚDNOST, ÚSPĚCH, RADOST
● vytváření podmínek pro individuální rozvoj každého dítěte podle jeho možností a
předpokladů
● podpora školní úspěšnosti žáků, efektivní diagnostika a podpora v předškolním
vzdělávání a 1. třídě
● efektivní diagnostika třídních kolektivů na 1. a 2. stupni
● eliminace nevhodného chování žáků
● efektivní spolupráce mezi pedagogickými pracovníky – učiteli, třídními učiteli,
výchovnou poradkyní, školním psychologem, speciálním pedagogem a vedením školy
ohledně vzniku a udržení zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé školy
● zvyšování informovanosti učitelů a žáků v dané problematice
● zapojení širokého spektra učitelů do realizace minimálního preventivního programu
● podpora zdravého životního stylu – zařazení do národní sítě Zdravých škol
● podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku
Střednědobé cíle:
● rozšíření činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráce ŠPP se školními
poradenskými zařízeními, především PPP a SPC Vysočina
● činnost školního psychologa a speciálního pedagoga
● provozování schránky důvěry a dalších sociálních sítí
● smysluplná práce žákovského parlamentu
● vytvoření účinného preventivního programu postaveného na zážitkové pedagogice
● řešení problémů ve vybraných třídách
● spolupráce s institucemi (PPP Vysočina, další speciální školy a zařízení, sociální odbor
Chotěboř, Policie ČR atd.)
● nácvik sociálních dovedností (sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si vlastních
pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů)
● prohlubování otevřeného partnerství s rodiči a veřejností
● nabídka širokého spektra pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit pro
žáky
● realizace vhodné zpětné vazby a evaluace preventivních programů
Realizace programu:
● zaměření na individuální podporu žákům podle potřeby po ukončení distanční výuky ve
školním roce 2019/2020
● fungování Školního poradenského pracoviště
● aktivní účast v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
● účinný preventivní program postavený na zážitkové pedagogice, preventivní programy
zaměřené na kyberbezpečnost
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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● velké množství preventivních programů zaměřených na pozitivní klima ve třídách –
realizuje školní psycholog
● aktivní činnost žákovského parlamentu, metodicky řídí a vede školní psycholožka
● programy pro spolupráci žáků napříč věkovými skupinami – patronát žáků 8. tříd v MŠ,
patronát žáků 9. tříd v první třídě
● vedení žáků k aktivnímu využití volného času – na škole pracovalo více než dvacet
zájmových kroužků
● realizace velkého množství celoškolních projektů
● podpora žáků při aktivitách zaměřených na spolupráci různých věkových skupin
● zapojení témat rizikového chování do výuky vyučovaných předmětů
● besedy a semináře zaměřené na téma rizikového chování
● aktivní práce školního psychologa s třídními kolektivy i jednotlivci
● individuální práce třídních učitelů
● řešení aktuálních problémů žáků, rodičů i pedagogů
● předávání informací z oblasti prevence ostatním učitelům
● provozování školního informačního kanálu AMOS Vision s důrazem na prevenci
negativních jevů
● účinná komunikace v rámci informačního systému Edookit
Další výzvy:
● vytváření podmínek pro individuální rozvoj každého dítěte podle jeho možností a
předpokladů, zaměření na podporu nadaných žáků
● systémové zajištění činnosti speciálního pedagoga a školního psychologa – projekt v
rámci programu Šablony II a Šablony III.
● podpora rozvíjení dovedností asistentů pedagoga – širší zapojení do výchovně
vzdělávacího procesu
● vytvoření účinnějšího programu kariérního poradenství – praktické zaměření, exkurze pro
vybrané skupiny žáků
● vytvoření dalšího aktivního odpočinkového prostoru pro žáky v rámci areálu školy –
multifunkční místnost, využití nového víceúčelového sportovního areálu a další
● realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikových
jevů – především v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
● užší spolupráce s vedením města, rodiči a místní komunitou
● rozšíření spolupráce se vzdělávacími a dalšími institucemi

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, školní rok 2019/20
Studium k doplnění kvalifikačních podmínek:
VŠ studium Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta pedagogická – obor: Speciální
pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Výchova ke zdraví – 1. ročník - O. Benc ml.
Studium pro asistenty pedagoga - Klimešová Zemanová Marie – 21.2.- 5.6. 2020
Skupinové vzdělávání:
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Digitální technologie – pravidelné semináře pro pedagogické pracovníky, realizovali O.
Benc, O. Benc ml., M. Niedermertlová, S. Sodomková
Kolegiální podpora – semináře zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti
v Přibyslavi - 26.9.2019, 22.10.2019, 26.11.2019, 17.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 26.
5.2020, 16.6.2020
- M. Hojná, B. Křivohlavá, M. Zrzavá
Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu , celkem 10 seminářů – M.
Bažoutová, Z. Drápalík, G. Glosrová, B. Křivohlavá, M. Ležák, I. Ošlejšková, L. Pátková,
M. Vomelová
Vzdělávání v rámci projektu NIDV – Podpora společného vzdělávání v praxi
● Koučink, zahájení leden 2019, ukončení červen 2020, celkem 40 hodin – Mgr.
Ota Benc
● Další vzdělávání managementu společného vzdělávání, zahájení květen 2019,
ukončení červen 2020 – M. Bibenová, T. Lapešová
● Základní kurz společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky (40 hod.), v
průběhu školního roku 2019/2020 – 11 ped. pracovníků ZŠ, dosud proběhly tři
semináře (24 hodin)
● Rozšířený kurz společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky (40 hod.), v
průběhu školních roků 2020/2022 – 10 ped. pracovníků ZŠ, vzhledem
k podmínkám druhého pololetí budou semináře zahájeny na podzim 2020.
● Odborné služby externích poradců dle potřeby školy – realizace školní rok
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Individuální vzdělávání:
Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu matematika – celoroční projekt, H.
Adamová, I. Ošlejšková
Konference učitelů angličtiny v Kroměříži, 6.9. 2019 - C. Sturgis
Seminář Centra sportu v Lienzu (Rakousko) – září 2019, M. Ležák
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK,
21.9.- 22.9.2019 - H. Adamová, P. Málková, T. Lapešová
Seminář NIDV ke studijnímu pobytu ve Finsku, 25.9.2019 – M. Pavlíčková
Školení učitelů angličtiny v Jihlavě – 17.10.2019 , R. Jarošová
Seminář Řízení změny z pohledu ředitele školy jako pedagogického lídra v rámci
projektu “Učíme se ze života pro život” – 1.11. 2019, O. Benc
Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení – NIDV Jihlava 7.11.2019, M. Pavlíčková
Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – seminář v ZŠ Táborská Praha, 15.11.
2019 – H. Adamová, I. Ošlejšková
Seminář APIV B Jihlava, 19.11.2019 – O. Benc řed.
Konference metodiků prevence IKAP Jihlava, 25.11.2019 - V. Josková
Seminář pro zaměstnance o novém způsobu financování škol, 10.2.2020 - pedagogičtí
pracovníci ZŠ i MŠ
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Seminář Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí, 18.2.2020 – M.
Vomelová
Kolegiální podpora H-mat – návštěva školy v Přibyslavi, 5.3.2020 - H. Adamová, I.
Ošlejšková ––
Projekt Pomáháme školám k úspěchu – úvodní setkání k 3 letému projektu, 17.6.2020
- M. Hojná, V. Josková, M. Niedermertlová, M. Zrzavá
Další vzdělávání:
První pomoc pro pedagogické pracovníky ZŠ – prevence školních úrazů, 31.1. 2020 –
celkem 15 pedagogických pracovníků.
Studijní pobyt ve Finsku), Globální rozvojové vzdělávání, organizuje NIDV a MZV,
7.–11. 10.. 2019, M. Pavlíčková
Letní školy:
Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – pro 1. třídu, 5 denní seminář (celkem 32
hodin) – M. Niedermertlová, S. Sodomková
Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ – pokročilí, 5 denní seminář (celkem 32 hodin) –
O. Benc
Webináře:
58 webinářů, kterých se zúčastnilo 18 učitelů a jeden asistent pedagoga
Vzdělávání školní psycholožky:
Supervize – , 13. 12.19, 28.2.20, po 5 hodinách
Stimulační program Maxík jako podpora čtenářské gramotnosti, 21.-22.9.19, 16
hodin,
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP - úprava obsahu a výstupů pro
management 4.11.19, 8 hodin, Národní institut pro další vzdělávání
Role školního poradenského pracoviště pro management a workshop, 4.11. 2020,
Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, webinář, 11., 18.6.2020, 8 hodin, Národní
institut pro další vzdělávání

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Průběžně:
Webové stránky školy: www.skola.zdirec.cz
Youtube kanál školy, Facebook školy, Informační systém Edookit – přístup přes webové
stránky
Naše Noviny – místní tisk, pravidelná publikace v regionálním tisku – Havlíčkobrodský
deník
Informační nástěnky ve škole, schůzky s rodiči, účast na jednáních Zastupitelstva a Rady
města Ždírec nad Doubravou
Školní informační kanál – ÁMOS Vision
Sběr papíru – celoroční akce ve spolupráci s Městem Ždírec nad Doubravou
Kulaté stoly o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou, 2x ročně
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Partnerství se školou ve městě Osieczna – z důvodu protipandemických opatření se
neuskutečnil plánovaný výjezd žáků naší školy
Vzdělávací kurz pro veřejnost o digitálních technologiích, září 2019 až březen 2020, celkem
46 hodin
Září
Slavnostní zahájení školního roku s představiteli města a rodiči
Den otevřených dveří ve školní družině a klubu
Den otevřených dveří školy - slavnostní uvedení do provozu rekonstruovaných a nových
prostor v areálech P2 a P3. Velký kulturní a společenský program pro veřejnost. Odhadovaná
návštěvnost 800 - 1000 osob.
Říjen
Exkurze do místních podniků a institucí v rámci kariérového poradenství
Kulatý stůl o základním vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
Projektový den ŠD v kutnohorské Galerii GASK
Projektový den ŠK v Oboře Dřevíkov
Listopad
Přehlídka středních škol
Schůzky s rodiči
Individuální schůzky s rodiči žáků 9. tříd
Diskotéka školní družiny a klubu
Vystoupení pěveckého sboru na slavnostním Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci nad
Doubravou
Prosinec
Vystoupení pěveckého sboru na slavnostním Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci nad
Doubravou
Vánoční koncert pěveckého sboru v kině Ždírec nad Doubravou, vystoupení tanečního
kroužku
Sbírka hraček pro nemocnici Nové Město na Moravě
Sbírka pro společnost Člověk v tísni – organizují pracovnice školní jídelny
Vánoční zpívání
Výtvarné odpoledne v ŠK a ŠD pod vedením Filipa T.A.K.
Leden
Lyžařský výcvikový kurz
Výstava prací žáků 2. stupně a výtvarného kroužku v Galerii Doubravka
Výprava školní družiny na řeku Doubravku
Únor
Karneval školní družiny a klubu
Březen – červen 2020
Vzhledem k mimořádným opatřením, distanční výuce bylo velké množství aktivit
zrušeno. Uvádíme pouze ty, které se konaly i v omezeném rozsahu.
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
e-mail: skola@skola.zdirec.cz, tel.: 561 111 444, 774 115 270

Duben
Zápis dětí do první třídy – elektronickou formou
Veřejná prověrka BOZP
Květen
Červen
Schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd
Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd
6.6.2020- Cambridge zkoušky- celkem 12 žáků v letošním roce
Podrobnější informace o realizovaných aktivitách jsou k dispozici na webových stránkách
školy – www.skola.zdirec.cz

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/20 nebyla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost. Česká
školní inspekce prováděla v prosinci 2019 šetření stížnosti rodičů jednoho žáka na postup školy
při řešení konfliktu mezi dvěma žáky.

10. Základní údaje o hospodaření školy
a) Výsledky hospodaření za rok 2019

Hlavní činnost

v tis.

v tis.

vlastní výnosy a tržby

2 834

provozní náklady

7 571

příspěvek zřizovatele na provoz

3 094

mzdové náklady

25 796

34 292

zákonné pojištění

8 546

dotace ze státního rozpočtu na provoz

1 610

projekty
příspěvek z úřadu práce

odpisy dlouhodobého majetku

89

0

použití fondů

87

ostatní výnosy

85

Výnosy celkem v hlavní činnosti

42 002

Náklady celkem v hlavní činnosti
Hospodářský výsledek

Doplňková činnost

v tis.

výnosy celkem v doplňkové činnosti

1 264

náklady celkem v doplňkové činnosti

1 196

Hospodářský výsledek

68
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42 002
-

Investiční fond

v tis.

popis

v tis.

stav investičního fondu k 1.1.

253

financování investičních výdajů

662

převod z rezervního fondu

200

odvod do rozpočtu zřizovatele

0

ve výši odpisů dlouhodového majetku

95

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

200

investiční dotace Fond Vysočina

120
Použití fondu celkem

662

Stav investičního fondu k 31.12.

206

ostatní zdroje

0

Zdroje fondu celkem

868

Rezervní fond tvořený

Fond odměn

v tis.

v tis.

ze zlepšeného výsledku hospodaření
stav rezervního fondu k 1.1.

295

stav fondu odměn k 1.1.

6

zlepšený výsledek hospodaření

118

příděl z hospodářského výsledku

0

Zdroje fondu celkem

413

Zdroje fondu celkem

6

posílení fondu na investice

200

Použití fondu

0

použití fondu na provoz

65

úhrada zhoršeného výsledku
hospodaření

0

Použití fondu celkem

265

Použití fondu celkem

0

Stav rezervního fondu k 31.12.

148

Stav fondu odměn k 31.12.

6

Rezervní fond (ostatní tituly)
stav rezervního fondu k 1.1.
nespotř.dotace z rozpočtu EU

Fond FKSP

v tis.
2 019
245
-

zdroje fondu - dary
čerpání fondu

1 161

Stav rezervního fondu k 31.12.

1 103

v tis.

stav FKSP k 1.1.

308

příděl

514

použití fondu

401

Stav FKSP k 31.12.

421
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b) Čerpání NIV za 1. pololetí roku 2020
Mzdy a platy 2020
Rozpočtové zdroje

UZ 33353
UZ 33353 podpůrná
opatření

celkem UZ 33353
doplňková činnoststravování
Zdroje celkem

čerpání 1.
pololetí 2020

rozpočet celkem
2020

plnění

11 769 187,00

25 265 689,00

46,58%

1 600 925,00

3 434 418,00

46,61%

13 370 112,00

28 700 107,00

46,59%

216 352,00

380 000,00

56,93%

13 586 464,00

29 080 107,00

46,72%

ONIV
předpokládaný rozpočet ONIV 2020
ONIV čerpání-struktura
Učebnice, bezpl. školní potřeby, integr. děti
Spotřeba mat. - neevidované učební pomůcky do 1000
Kč
DDHM učební pomůcky do 3000 Kč, knihovna
Cestovné

Ostatní služby – plavecký výcvik, testy,………..
Ostatní služby–pracovně právní vztahy,rozvoj,kvalita
vzdělávání
DDNM = učební pomůcky pod 7000 Kč
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zák. pojištění při prac. úrazu nebo nemoci z povolání
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Ochranné pracovní prostředky, prev. lék. péče
DDHM učební pomůcky nad 3000 Kč
DDNM = učební pomůcky od 7000 Kč

558 896,- Kč
účet
501.30

čerpání k
31.7.2020
219 949,92

501.31
501.32
512.10
518.25

6 166,00
25 000,00

518.26
518.54
521.23
525.10
527.21
527.25
558.33
558.55

ONIV celkem

83 874,00
88 328,00
5 750,00
429 067,92

c) Čerpání provozních prostředků k 31. 7. 2020

Náklady
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-údržba
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-úklidové a hygienické
prostředky
Spotřeba materiálu-ostatní spotřební materiál, první třída

rozpočet 2020
501.20
60 000,00
501.21
501.23

160 000,00
180 000,00
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čerpání k 31.7.
2020
35 972,94
53 264,95
103 675,56

Spotřeba materiálu – publikace, tisk, časopisy, učebnice
Náklady z drobného dlouhodobého majetku–DDHM uč.pomůcky do
3000Kč,
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDHM do 3 000 Kč
Spotřeba energie-voda
Spotřeba energie-elektřina
Spotřeba energie-plyn
Opravy a udržování
náklady na reprezentaci
Ostatní služby – služby pošt
Ostatní služby-telekomunikační služby
Ostatní služby – revize
Ostatní služby – ostatní
Ostatní služby – zaměřené na žáky – plav. výcvik, besedy, testy ,
Ostatní služby – zpracování mezd
Ostatní služby – bankovní služby
Ostatní služby – update, upgrade nehmotného majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM učební
pomůcky pod 7 000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM pod 7 000 Kč
Mzdové náklady - dohody projekt FV, předfinancování projektu IKAP
Zákonné soc.náklady-příděl do FKSP za zaměstnance z příspěvku
úřadu práce
Zákonné soc.náklady-ochranné pracovní prostředky, prev. lékařská
péče
Ostatní náklady z činnosti – pojištění odpovědnosti, právní ochrany
Ostatní náklady z činnosti – technické zhodnocení
Ostatní náklady z činnosti - roční vypořádání nároku na odpočet
DPH
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM-uč.pomůcky nad
3000,Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM nad 3000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM-učební pomůcky
od 7000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM od 7000 Kč

501.35

5 000,00

3 861,16

501.36
501.52
502.10
502.20
502.30
511.10
513.00
518.10
518.12
518.16
518.17
518.18
518.30
518.31
518.40

40 000,00
65 000,00
245 000,00
550 000,00
520 000,00
350 000,00
12 000,00
5 000,00
55 000,00
68 000,00
135 000,00
65 000,00
130 000,00
18 000,00
20 000,00

31 071,43
1 905,92
226 797,69
231 698,78
7 462,54
1 609,20
1 851,00
55 689,40
40 992,44
111 519,80
93 957,00
10 990,00
17 901,24

518.54
518.56
521.20

22 897,04
28 200,00

527.12

1 007,74

527.26
549.10
549.40

20 000,00
60 000,00

549.51
551.00

105 000,00

50 150,34

558.37
558.51

20 000,00
320 000,00

31 260,00
285 760,54

558.55
558.57

Celkem

3 208 000,00

Výnosy
Tržby z prodeje služeb – úplata v MŠ, ŠD, ŠK
Tržby z prodeje služeb – přeúčtování nákladů (předprodej služeb)
Tržby z pronájmu – nájemné – plnění osvobozené
Tržby z pronájmu – nájemné
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků
Čerpání fondů – z FKSP
Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz
podle potřeby
Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz - dary
Ostatní výnosy z činnosti – za učebnice od žáků, ker.hlína, poplatky
za opis vysvědčení
Ostatní výnosy z činnosti – dobropis – reklamace, přeplatek energie
z min.let
Ostatní výnosy z činnosti - darovaný majetek
Úroky

1 957,59
30 536,78
-

rozpočet 2020
602.20
200 000,00
602.25
603.10
603.11
1 000,00
646.00
648.10
648.41
648.42
649.10

7 000,00

649.20
649.40
662.00
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1 481 991,08
příjmy k
31.7.2020
66 950,00
13 216,00
331,00
160 482,76
259,00
4 059,83

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvky
a dotace od zřizovatele
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-fond
vysočiny

Celkem

672.00

3 000 000,00

3 000 000,00

672.16

34 335,00
3 208 000,00

3 279 633,59

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Základní škola je zapojena do rozvojového programu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“
Základní škola je zapojena do rozvojového programu Podpora financování základních a
středních škol při zavádění změny financování regionálního školství.
Základní škola je zapojena do rozvojového programu PLAVÁNÍ.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou není zapojena do systému
celoživotního vzdělávání.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
a) Projekt " Pokračování individualizace", výzva č. 02_18_063 pro Šablony II, v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se realizuje od 1.
9. 2018 a bude pokračovat do 31. 8. 2020. Celková dotace činí 2 335 266,00,- Kč. V
rámci projektu jsou realizovány především tyto šablony – Školní psycholog –
personální podpora MŠ, Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím
supervize/ mentoringu/koučinku. Projektové dny v MŠ. Školní speciální pedagog –
personální podpora ZŠ, Školní psycholog – personální podpora ZŠ, CLIL ve výuce v
ZŠ, Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím mentoringu. Využití ICT ve
vzdělávání. Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK, Tandemové vzdělávání
v ŠD/ŠK, Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK, Využití ICT ve vzdělávání 32
hodin, Projektový den v ŠD/ŠK, Projektový den mimo ŠD/ŠK.
b) Pokračuje realizace projektu: Centrum sportu Asociace školních sportovních

klubů při Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou v letech 2015–
2018. Dotace byla přidělena v celkové výši 180 000,- Kč. V letošním školním roce
pokračuje činnost Centra sportu bez další finanční podpory.
c) V rámci projektu „Obědy pro děti“ škola obdržela dar v celkové výši 29 000,- Kč
a zajistila bezplatné stravování 11 dětem během celého školního roku 2019/20.
d) Projekt „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji
pedagogů“, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507. Jsme partnerem
projektu, který realizuje individuální podporu pedagogickým pracovníkům při
realizaci výuky matematiky metodou profesora Milana Hejného. Jsou zapojeny dvě
učitelky prvního stupně, jeden učitel 2. stupně a dvě učitelky mateřské školy. Projekt
pokračuje až do roku 2021.
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e) Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi" reg. č.:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, hrazeného Evropským sociálním fondem
v rámci dotačního titulu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "projekt"). Jsme
partnerem projektu, který zajišťuje koučink, mentoring a další vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. Odhadované náklady projektu
odpovídající naší škole činí cca 350 000,- Kč. Projekt pokračuje až do roku 2021.
f) Projekt „Učíme se ze života pro život“ – jsme finančním partnerem projektu
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 realizovaného v rámci operačního
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Projekt se realizoval ve školním roce
2018/19 a pokračoval ve školním roce 2019/20 a celková dotace pro naši školu činí 1
198 733,- Kč. Projekt je zaměřen především na podporu polytechnické výchovy a
přírodovědně zaměřených oblastí ve výuce žáků 2. stupně. V letošním školním roce
se zapojilo celkem 8 učitelů 2. stupně, kteří používali a ověřovali aktivizační a
transferové nástroje – bylo realizováno více než 100 hodin a zpracováno přes 60
evaluačních zpráv. Další částí projektu je realizace zájmových kroužků s tematikou
polytechnické výchovy. Zde pracuje šest učitelů a každý vedl zájmový kroužek
s plánovanými 24 setkáními ve školním roce. Těchto zájmových útvarů se aktivně
účastnilo přes šedesát žáků 2. stupně. Součástí projektu je též vzdělávání řídících
pracovníků, kterého se účastní ředitel školy. V příštím školním roce bude projekt v
podobném duchu pokračovat.
g) Ve školním roce 2018/19 byly podány dvě žádosti o podporu z Fondu Vysočiny.
První projekt – Pořízení multifukční pánve pro školní kuchyni Základní školy a
Mateřské školy Ždírec nad Doubravou byl podpořen v celkové výši 120 000,- Kč.
Celková hodnota projektu je téměř 600 000 Kč a realizace proběhla do konce září
2019. Druhý projekt – Digitální výzvy v základní i mateřské škole byl podpořen v
celkové výši 49 000 Kč a byl kompletně realizován ve školním roce 2019/2020.
h) Naše škola je od března 2020 zapojená v projektu Digi Me Registrační číslo
ATCZ216, program INTEREG Rakousko – Česká republika. PARTNEŘI: Lead
Partner/ Vedoucí partner: Bildungsdirection für Wien / Vídeňské Ředitelství pro
vzdělávání, Evropská kancelář. Další partneři projektu: Vysočina Education,
Středisko volného času Lužánky , Wirtschaftsagentur Wien / Hospodářská agentura
Vídeň. V projektu jsou podpořeni hlavně žáci i učitelé základních škol. Partneři
projektu zprostředkují aktivity pro žáky i pedagogy základních škol, které povedou
ke zvýšení informatického myšlení a digitálního vzdělávání ve školách, vedení škol
poskytnou podporu pro zavádění odpovídajících změn.
i) Patříme ke školám zapojeným do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU
s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i
kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující
učení žáků a profesní rozvoj učitelů.
j) Projekt “Příležitost pro všechny III.” , výzva č. 02_20_080 pro Šablony III, v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Žádost o dotaci v celkové
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výši 1 128 319,- Kč byla podána v červnu 2020 a byla řídícím orgánem schválena k
podpoře. Projekt bude realizován v období od 1.9. 2020 do 31.8. 2022. V rámci
projektu budou realizovány především tyto šablony Speciální pedagog – personální
podpora MŠ, projektový den v MŠ. Školní speciální pedagog – personální podpora
ZŠ, Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ, projektový den v ZŠ.
Podrobnější informace o realizovaných projektech jsou k dispozici na webových
stránkách školy – www.skola.zdirec.cz/projekty.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou působí
základní organizace Odborového svazu pracovníků ve školství. Předsedkyně základní
organizace a ředitel školy společně připravili upravené znění Kolektivní smlouvy, která byla
podepsána dne 26. 3. 2014 s platností na dobu neurčitou. Ve školním roce 2019/20 nebyly
provedeny změny Kolektivní smlouvy. Ředitel ve spolupráci s odborovou organizací
připravuje, realizuje a vyhodnocuje Veřejnou prověrku BOZP, která se koná jednou ročně,
konkrétně 8. 4. 2020.
Ředitel ve spolupráci s odborovou organizací připravuje zásady čerpání FKSP a rozhoduje
společně o využití prostředků fondu v daném kalendářním roce. Ředitel dále projednává
s odborovou organizací:
Personální zabezpečení chodu organizace
Rozpočet provozních i mzdových prostředků
Finanční plán a hospodaření organizace
Ředitel školy spolupracuje se zřizovatelem zejména při plnění povinností určených zákonem o
obcích č. 128/200 Sb. a zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
Škola dále spolupracuje s občanským sdružením Spolek přátelé školy ve Ždírci nad
Doubravou a dalšími občanskými sdruženími a spolky v obci (sportovní oddíly, dobrovolní
hasiči atd.)

15. Náhradní výuka v druhém pololetí školního roku 20219/2020
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 probíhalo ve velmi nestandardních podmínkách.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky s platností od 11. března 2020 zakázalo osobní
přítomnost žáků základní školy. V té době probíhaly v naší škole jarní prázdniny. Od 16.
března 2020 fungovala distanční (domácí) výuka, kdy pedagogičtí pracovníci připravovali pro
všechny žáky úlohy pro domácí přípravu. Již 10. 3. 2020 obdrželi žáci, rodiče i pedagogičtí
pracovníci základní informace o mimořádném opatření. Ve středu 13. 3. 2020 obdrželi všichni
pedagogičtí pracovníci podklady k pedagogické radě s návrhy na provádění náhradní výuky
distančním způsobem, včetně doporučených metodických postupů a digitálních zdrojů. Na
pedagogické radě dne 16. 3. 2020 (první den po ukončení jarních prázdnin) byly navržené
postupy projednány a schváleny. V pondělí 16. 3. 2020 obdrželi všichni žáci školy týdenní
plán náhradního vzdělávání prostřednictvím informačního systému Edookit a tento scénář se
opakoval každý týden až do konce školního roku. Pedagogičtí pracovníci se scházeli každý
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den v pondělí dopoledne osobní přítomností nebo videokonferencí na pedagogických radách,
kde byly řešeny organizační, metodické a další záležitosti. Především byly probírány a
schvalovány týdenní plány výuky, prováděna reflexe postupů a především objemu učiva.
Během prvního týdne náhradní výuky se podařilo zprovoznit pro všechny třídy a žáky
možnosti on-line komunikace přes nástroje Hangouts nebo Meet. Tyto nástroje byly
využívány velmi účinně často k synchronní i asynchronní komunikaci. Synchronní
komunikace byla plánována podle tříd a žáků, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
jednotlivých domácností. Celkem bylo v týdnech od 16. 3. 2020 do 26. 6. 2020 naplánováno a
realizováno celkem 774 synchronních videokonferencí. Asynchronních komunikací formou
videokonferencí, chatu a dalších prostředí bylo v řádech tisíců.
Po zhruba po měsíci distanční výuky jsme žáky a rodiče oslovili s anketou, ve které jsme
chtěli reflektovat dosavadní zkušenosti a podle výsledků nastavit další průběh distančního
vzdělávání. Dne 20. dubna 2020 jsme v informačním systému Edookit zveřejnili anketu Výuka doma, kterou nakonec úspěšně vyplnilo 277 žáků, resp. rodičů. Výsledky byly
zveřejněny na webu školy 28. dubna a jsou k dispozici ZDE.
Výsledky ankety a průběžné reakce žáků a rodičů ukazovali, že nám velice dobře daří
komunikace a distanční výuka má smysl, je pro žáky užitečná a vcelku přitažlivá.
Na začátku května začalo docházet k postupnému rozvolňování mimořádných opatření a 13.
května 2020 nastoupili k výuce žáci 9. tříd. Všech 33 žáků obou tříd, kteří se připravovali
třikrát týdně na přijímací zkoušky. Tento model byl zachován až do 6. června, protož přijímací
zkoušky se konaly v následujícím týdnu. Pro všechny žáky 9. tříd nadále pokračovala distanční
výuka.
V pondělí 25. května 2020 byla za specifických podmínek zahájena prezenční výuka pro žáky
1. stupně. K výuce ve škole se přihlásilo asi 82% žáků, vytvořili jsme 11 dopoledních a 10
odpoledních skupin a v tomto režimu se pokračovalo do konce školního roku. Výuku
v odpoledních skupinách zajišťovaly vesměs třídní učitelky a činnost v odpoledních skupinách
vychovatelky školní družiny. Pro žáky, kteří nebyli osobně přítomni ve škole, byla nadále
zajišťována distanční výuka. V tomto režimu se pokračovalo do konce školního roku.
Od 8. června 2020 byl umožněn vznik konzultačních skupin pro žáky 6. až 8. tříd. Konzultace
byly uskutečňovány dvakrát týdně v celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin. Těchto aktivit se
účastnilo asi 65% všech žáků 6. až 8. ročníků.
V pondělí 29. června 2020 se uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, kterého se zúčastnili
všichni žáci, rodinní příslušníci a vedení města Ždírec nad Doubravou
V úterý 30. června 2020 bylo vydáno vysvědčení za druhé pololetí a k jeho převzetí se
dostavila drtivá většina všech žáků. Vysvědčení za druhé pololetí mělo jednak klasickou
podobu se známkami a dále další část. Žáci prvních až třetích tříd obdrželi navíc slovní
hodnocení, které se také vztahovalo k distanční výuce. Žáci 4. až 9. tříd obdrželi navíc
kombinaci slovního a kriteriálního hodnocení. Elektronická podoba tohoto speciálního
hodnocení je uložena v portfoliu žáka v informačním systému Edookit.
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16. Závěr
V mimořádných podmínkách druhého pololetí 2019/2020 se nám dařilo naplňovat cíle i obsah
vzdělávání díky mimořádnému nasazení pedagogických pracovníků – učitelů a asistentů
pedagoga. Naši žáci odpovědně přistupovali k plnění úkolů a velmi dobře se orientovali ve
specifických podmínkách distanční výuky. Bylo to díky velkému úsilí a obětavosti rodičů,
kterého si nesmírně vážíme. Mnohokrát jsme vyjadřovali při komunikaci poděkování a obdiv
jejich velké aktivitě. Symbolicky jsme rodičům poděkovali zveřejněním „Vysvědčení pro
rodiče“ na stránkách městského tisku Naše Noviny a na webu školy. Zároveň ředitel školy
odeslal poděkování a „Vysvědčení pro rodiče“ v informačním systému Edookit.
Tedy na závěr Výroční zprávy ještě jednou:
VÁŽENÍ RODIČE, MNOHOKRÁT DĚKUJEME !
Ve Ždírci nad Doubravou dne 1. 9. 2020

Mgr. Ota Benc – ředitel školy
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