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Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2020/2021 

Č.j.:  ZŠMŠ ŽnD  180/21 

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 

schválením školskou radou v souladu s § 168 odst. 1  písm. b)   zákona č.  561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších úprav. Náležitosti výroční zprávy stanovuje vyhláška ministerstva školství č. 15/2005 

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: 25. 8. 2021 

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne: 26. 8. 2021 

Zřizovatel převzal výroční zprávu dne:  3.9. 2021 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 3. 9. 2021 

 

 

        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 Ždírec nad Doubravou a v 

ředitelně Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou 

  

http://skola.zdirec.cz/organizace/dokumenty
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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 

about:blank
mailto:mesto@zdirec.cz
mailto:mesto@zdirec.cz
http://www.zdirec.cz/
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1.3 Součásti školy kapacita 

Mateřská škola 151 

Základní škola 460 

Školní družina, školní klub 140, 45  

Výdejna mateřské školy 151 

Školní jídelna ZŠ 500 

 

1.4 Další údaje o součástech školy  (k 30. 9. 2020)  

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 

Mateřská škola 6 124 

1. stupeň ZŠ 10 192 

2. stupeň ZŠ 8 175 

Školní družina a klub 4 + 2            140,8 

 

Školní jídelna ZŠ   356 

 

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 

mailto:nemec.f@zdirec.cz
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Členové: Hamederová Martina, Lázničková Iva, 

Polánský Ladislav, Bibenová Michaela, Pavlíčková 

Marie 

V červnu roku 2021 byli zvoleni noví zástupci za 

pedagogické pracovníky – Mgr. Hana Adamová a 

Mgr. Josef Remeš 

V červnu roku 2021 byli zvoleni noví zástupci za 

zákonné zástupce – Lucie Andělová a Pavel Machka  

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 46 (9/37) 

Učitelé základní školy: 30 (9/21) - celkový úvazek 27,77 

Vychovatelky školní družiny a školního klubu: 5(0/5) - celkový úvazek 4,5 

Speciální pedagog: 2(0/2) - úvazek 1,00 

Pedagogičtí asistenti: 12 (1/11) - celkový úvazek 8,53 

Pozn.: Ve školním roce 2020/2021  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 0,91) nesplňují. Jedna osoba zahájila studium vedoucí k splnění 

kvalifikačních podmínek, druhá osoba studuje druhým rokem příslušný obor vedoucí ke 

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 13 osob splňuje kvalifikační podmínky dané zákonem o 

pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav. 

Speciální pedagog – celkem dvě osoby, obě splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 

o pedagogických pracovnících č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.  

3.3 Provozní podmínky pro realizaci vzdělávání 
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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 korun. V rámci projektu bylo 

vytvořeno šest nových kmenových učeben, tři učebny odborné a jedna víceúčelová místnost. 

Nad 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 

2020/2021 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 má 

škola k dispozici tři nová hřiště včetně zázemí. Jedno ze hřišť je kryto nafukovací halou a 

bylo provozováno i během zimních měsíců (pokud nebyly omezeny podmínky 

epidemiologickými opatřeními). 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Zápis do první třídy se konal za mimořádných podmínek v dubnu 2021.  Zápisu se 

zúčastnilo celkem 44 dětí, pěti dětem byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.  

Celkem bylo k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přijato 39 dětí, 15 

chlapců a 24 dívek. 
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

Školní rok 2020/2021, první pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Školní rok 2020/2021, druhé pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování 

Hodnocení v 1. i  2. pololetí školního roku 2020/2021 bylo zásadním způsobem ovlivněno 

mimořádnými podmínkami při vzdělávání v souvislosti s pandemii nemoci COVID 19. 

Další okolnosti jsou popsány v kapitole 15. 
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Školní rok 2020/2021, druhé pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování 
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Hodnocení v 1. i  2. pololetí školního roku 2020/2021 bylo zásadním způsobem ovlivněno 

mimořádnými podmínkami při vzdělávání v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19. 

Přehled závěrečného sumativního hodnocení v obou pololetích školního roku je uveden 

výše. Pro obě hodnotící období byla stanovena další pravidla, která jsou uvedena 

v následujícím textu. 

Pravidla hodnocení v 1. pololetí školního roku  2020/2021 

č.j. ZŠMŠ ŽnD   3/21 

Pololetní  hodnocení, leden 2021  

1. Hodnocení v 1. třídě  

a. Hodnocení na vysvědčení - chování a jedna velká známka 

b. Slovní komentář každému žákovi ve zvláštním formuláři 

2. Hodnocení v 2. třídě   

a. Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech 

b. Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným dovednostem 

v předmětech  český jazyk, matematika a prvouka pro jednotlivé žáky 

3. Hodnocení v 3. - 5. ročníku  

a. Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech 

b. Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným  dovednostem v 

předmětech  český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda pro jednotlivé 

žáky  

c. Nebude se hodnotit  hudební výchova a tělesná výchova.  Na vysvědčení se uvede 

u předmětu NEHODNOCEN/A. 

d. Jiné formy hodnocení konkrétních žáků - dle rozhodnutí třídního učitele 

4. Hodnocení žáků druhého stupně  

a. Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech.  

b. Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným  dovednostem v 

předmětech  český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, fyzika, chemie (8. a 9.r.), 

přírodopis a zeměpis 

c. V rámci Edookitu se uvede do zveřejněného komentáře hodnocení žáka v daném 

předmětu, je- li třeba toto hodnocení uvést. 

d. Doporučují se i další  formy hodnocení konkrétních žáků zaměřené na formativní 

hodnocení a sebehodnocení žáků - podle uvážení třídních učitelů a ostatních vyučujících. 

Pravidla čtvrtletního hodnocení, listopad 2020  
Pro upřesnění připomínáme i pravidla souhrnného hodnocení v 1. čtvrtletí školního 

roku 2020/2021. 
1. Termín zveřejnění souhrnného hodnocení za 1. čtvrtletí se posunuje na 30. 11. 2020 

2. Žáci prvních tříd nebudou souhrnně hodnoceni 

3. Předměty s výchovným zaměřením nebudou hodnoceny na 1. stupni i na 2. stupni 

4. Volitelné předměty na druhém stupni nebudou hodnoceny 

5. Souhrnné hodnocení se provede číselnou hodnotou v rozsahu 1 až 5 (známkou) a ke 

každému číselnému hodnocení se přidá slovní komentář 
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6. V komentáři se stručně popíše u každého žáka zvládání distanční výuky a případná 

potřeba podpory po návratu do prezenční docházky 

 

 

Závěrečné hodnocení - 2. pololetí školního roku 2020/21 
č.j. ZŠMŠ  ŽnD   140/21 

1. Způsob hodnocení 
a. sumativní hodnocení známkou na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 

2020/2021 

b. doplnění hodnocení a sebehodnocení dle doporučení MŠMT, ZDE. Každý 

vyučující provede  vlastní formou, kterou běžně se žáky užívá. V závěrečném 

hodnocení v Edookitu u známky provedou učitelé zápis o této skutečnosti ve 

zveřejněném komentáři. 
Např.: Hodnocení známkou je doplněno hodnocením a sebehodnocením v jednotlivých 

tématech. Dokument najdete v Google Učebně. 

 

 

Výchovná opatření  - školní rok 2020/2021, 1. pololetí 

 
 

Pozn.: 

PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitele školy. NTU - napomenutí třídního 

učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kaSUeEOViR684cdRmo5eCfzt2hBB52WV/view?usp=sharing
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Školní rok 2020/2021, výchovná opatření 2. pololetí  

 

 
 

Vzhledem k mimořádné situaci v 1 i  2. pololetí školního roku 2020/2021 byly standardní 

výchovné opatření využívány výrazně méně než v obvyklých podmínkách. 

.  
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Soutěže a olympiády: 

27.8. 2020 - výrazně nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v 

roce 2020. Více 

3.10. 2020 - tradiční soutěž Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř se nekonala z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace 

9.2. 2021 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, N. Coufalová, 7.A 4. místo v kategorii 

mladších žáků. J. Štefáček, 8.A  1. místo v kategorii starších žáků, postup do krajského kola. Více 

3.3. 2021 - okresní kolo zeměpisné olympiády on-line, M. Kavalír, 6.A 2. místo v kategorii A, 

postup do krajského kola, D. Ležal, 7.A 5. místo v kategorii B, E. Šrámek, 8.A, 3. místo v 

kategorii C, postup do krajského kola. Více 

21.4. 2021 - krajské  kolo olympiády v anglickém jazyce,  Štefáček, 8.A  4. místo v kategorii 

starších žáků. Více 

21.4. 2021 - regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika 2021, T. Kavalír, 9.A 8. místo, 

o jeden bod utekl postup do republikového kola. Více 

4.6. 2021 - okresní kolo matematické olympiády v kategorii pátých tříd. S. Šrámková, 5. A 1. 

místo a M. Andělová 8. místo. Více 

25.6. 2021 -výtvarná soutěž Kraje Vysočina, E. Chloupková, 3.A  5. místo, S. Klementová, 3.A 

11. místo. Více 

Velké množství soutěží a přehlídek se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohlo 

konat. 

Více informací najdete na webu školy: https://skola.zdirec.cz/zakladni-skola/uspechy-zaku 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

ZHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Školní rok 2020/2021 

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 

file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/jednotne-prijimaci-rizeni-2020
file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/olympiada-v-anglickem-jazyce-2021
file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/mladi-geografove-uspeli-v-online-zemepisne-olympiade
file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/krajske-kolo-olympiady-v-anglickem-jazyce
file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/hledame-nejlepsiho-chemika-2021
file:///C:/Users/admin/Downloads/zakladni-skola/novinky/okresni-kolo-matematicke-olympiady-2021
file:///C:/Users/admin/Downloads/skolni-druzina/ucast-ve-vytvarne-soutezi
https://skola.zdirec.cz/zakladni-skola/uspechy-zaku
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● 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 v průběhu distanční výuky ve 

školním roce 2020/2021 

● fungování Školního poradenského pracoviště  

● aktivní účast v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

● aktivní činnost žákovského parlamentu, metodicky řídí a vede školní psycholožka 

● zapojení témat rizikového chování do výuky vyučovaných předmětů 

● aktivní práce speciálního pedagoga s jednotlivci – speciálně pedagogická podpora, 

kariérové poradenství 

● 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: 

● systematická podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, zvláště po dlouhém období 

distanční či kombinované výuky – pedagogická intervence, speciálně pedagogická 

podpora 
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● vytváření podmínek pro individuální rozvoj každého dítěte podle jeho možností a 

předpokladů, zaměření na podporu nadaných žáků 

● systémové zajištění činnosti speciálního pedagoga a případně školního psychologa – 

projekt v rámci Šablony III. a následujících programů 

● 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 2020/21 

Studium k doplnění kvalifikačních podmínek: 

VŠ studium Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta pedagogická – obor: Speciální 

pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Výchova ke zdraví – 2. ročník -   O. Benc ml.  

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta – kombinované studium 

bakalářských sdružených studijních programů: Technika a praktické činnosti se 

zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání – 1. ročník - 

M. Málek 

Skupinové vzdělávání: 

Digitální technologie – pravidelné semináře pro pedagogické pracovníky, realizovali O. 

Benc, O. Benc ml., M. Niedermertlová, S. Sodomková 

Vzdělávání v rámci projektu NIDV – Podpora společného vzdělávání v praxi 

● Další vzdělávání managementu společného vzdělávání,  zahájení květen 2019, 

ukončení červen 2021 – M. Bibenová,  

● Základní kurz společného vzdělávání pro pedagogické pracovníky (40 hod.), v 

průběhu školního roku 2019/2020  a 2020/21– 11 ped. pracovníků ZŠ, kurz 

dokončen v červnu 2021 

● 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 2021 

● Odborné služby externích poradců dle potřeby školy – realizace školní rok 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 – celkem 48 hodin 

 

Individuální vzdělávání: 

Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu matematiky – celoroční projekt,  S. 

Sodomková, I. Uchytilová 

Pomáháme školám k úspěchu (1. rok) – projekt zaměřený na podporu kritické 

gramotnosti postavené na čtenářství a pisatelství, který finančně zajišťuje Nadace The 

Kellner Family Foundation. Vize projektu: Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si 
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řídí. S potěšením i kriticky užívá texty různého druhu. V zapojených školách panuje kultura 

příznivá pro učení každého, dětí i dospělých. Projekt potrvá ještě další 2 roky. 

Pomáháme školám k úspěchu: celodenní seminář - Hojná, Josková, Niedermertlová, 

Zrzavá 

7.10.2020, 17.2.2020, 31.5.2021, 1.6.2021           

Otevřená škola Dobronín - půldenní seminář 

7.11.2020         - Hojná, Josková, Niedermertlová, Zrzavá 

7.1.2021            - Bažoutová, Hojná, Marková, Niedermertlová, Zrzavá 

22.4.2021         - Bažoutová, Hojná, Ležák, Marková, Niedermertlová, Remeš, Zrzavá 

 Setkání lídrů Dobronín – Hojná 

16.11.2020, 8.2.2021, 23.3.2021, 19.4.2021, 17.5.2021, 14.6.2021 

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti  - projekt zaměřený na metody 

a techniky práce s textem 

Setkání Přibyslav: Hojná, Křivohlavá, Zrzavá 

11.2.2021, 23.2.2021, 9.3.2021, 23.3.2021, 6.4.2021, 20.4.2021, 4.5.2021, 18.5.2021, 

1.6.2021, 15.6.2021  

  

Další vzdělávání: 

 

Letní školy:  
Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – pro 2. třídu, 5 denní seminář (celkem 32 

hodin) – M. Niedermertlová, S. Sodomková 

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ – superpokročilí, 5 denní seminář (celkem 32 

hodin) –  O. Benc 

Činnostní výuka v ČJ ve 4. a 5. ročníku, 4 denní seminář (celkem 24 hodin) – G. 

Glosrová 

 

Webináře další vzdělávání : 

kompletní přehled vzdělávacích aktivit pedagogických zaměstnanců základní školy je 

součástí vlastního hodnocení pedagogických pracovníků za školní rok 2020/21. Hodnocení 

jsou umístěna na sdíleném disku a jsou dostupná pro všechny pedagogické pracovníky. 

 

 

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 - nerealizovány 

http://www.skola.zdirec.cz/
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Partnerství se školou ve městě Osieczna – z důvodu protipandemických opatření se 

neuskutečnily plánované  aktivity 

Vzhledem k mimořádným opatřením a distanční výuce bylo velké množství aktivit 

zrušeno. Uvádíme pouze ty, které se konaly i v omezeném rozsahu. 

Září – prosinec 2020 

Slavnostní zahájení školního roku s představiteli města a rodiči 

Den otevřených dveří školy - slavnostní uvedení do provozu nového sportovního areálu 

Velký kulturní a společenský program pro veřejnost. Odhadovaná návštěvnost 300 - 500 

osob. 

  

Leden – červen 2021 

Vzhledem k mimořádným opatřením a distanční výuce bylo velké množství aktivit 

zrušeno. Uvádíme pouze ty, které se konaly i v omezeném rozsahu. 

Duben 

Zápis dětí do první třídy – individuální prezenční forma 

Veřejná prověrka BOZP 

Květen 

Červen 

Schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd 

Pasování prvňáčků na čtenáře  

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 

  

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 2020/21 nebyla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost.  

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 

a) Výsledky hospodaření za rok 2020 

  
  

 

Hlavní činnost v tis.   v tis. 

vlastní výnosy a tržby       1 693     provozní náklady       6 433     

příspěvek zřizovatele na provoz       3 000     mzdové náklady     30 148     

dotace ze státního rozpočtu na provoz     40 613     zákonné pojištění     10 031     

projekty       1 222     odpisy dlouhodobého majetku         104     

příspěvek z úřadu práce 151     

použití fondů           68         

ostatní výnosy          204         

about:blank
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Výnosy celkem v hlavní činnosti     46 951     Náklady celkem v hlavní činnosti     46 716     

  
Hospodářský výsledek         235     

    

 
  

  

Doplňková činnost v tis. 

  výnosy celkem v doplňkové činnosti       1 311     
  náklady celkem v doplňkové činnosti       1 309     
  Hospodářský výsledek             2     
  

    

    

Investiční fond v tis.   v tis. 

stav investičního fondu k 1.1.          206     financování investičních výdajů            -       

převod z rezervního fondu 0 odvod do rozpočtu zřizovatele 160 

ve výši odpisů dlouhodobého majetku          117         

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele            -           

investiční dotace Fond Vysočina            -           

ostatní zdroje 0 Použití fondu celkem         160     

Zdroje fondu celkem          323     Stav investičního fondu k 31.12.         163     

  
   Rezervní fond tvořený v tis. Fond odměn v tis. 

ze zlepšeného výsledku hospodaření       

stav rezervního fondu k 1.1.          148     stav fondu odměn k 1.1.             6     

zlepšený výsledek hospodaření           68     příděl z hospodářského výsledku 0 

        

Zdroje fondu celkem          216     Zdroje fondu celkem             6     

posílení fondu na investice 0 Použití fondu 0 

použití fondu na provoz 0     

úhrada zhoršeného výsledku 
hospodaření 0     

Použití fondu celkem 0 Použití fondu celkem 0 

Stav rezervního fondu k 31.12.          216     Stav fondu odměn k 31.12.             6     

    Rezervní fond v tis. Fond FKSP v tis. 

z ostatních titulů       

stav rezervního fondu k 1.1.       1 103     stav FKSP k 1.1.         421     

nespotř.dotace z rozpočtu EU       1 029     příděl          606     

zdroje fondu - dary           53     použití fondu         348     

čerpání fondu       1 135     Stav FKSP k 31.12.         679     

Stav rezervního fondu k 31.12.       1 050     
   

b) Čerpání NIV za 1. pololetí roku 2021 

 

Mzdy a platy 2021 
 k 30.06.2021 celkem 2021 

UZ 33353      13 651 769,00          28 840 438,00     
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UZ 33353 podpůrná 
opatření        1 638 553,00            3 081 155,00     

celkem UZ 33353      15 290 322,00          31 921 593,00     

doplňková činnost-
stravování           199 345,00              370 000,00     

mezisoučet 
(UZ33353, DČ)= info 
pro Otu      15 489 667,00          32 291 593,00     

UZ 33063 Šablony  
Příležitost pro vše 
Ak10           238 773,00              238 773,00     

Úřad práce Org Ak 7             10 510,00                10 510,00     

Kolegiální podpora 
ostatní zdroje Org 21            22 462,00                16 192,00     

celkem platy      15 761 412,00          32 557 068,00     

 

ONIV  

předpokládaný rozpočet ONIV 2021        558  896  Kč 

ONIV čerpání-struktura  účet  
čerpání k 
31.7.2020 

Učebnice,  bezpl. školní potřeby, integr. děti  501.30          219 949,92     

Spotřeba mat. - neevidované učební pomůcky do 1000 
Kč  501.31                       -       

DDHM učební pomůcky do 3000 Kč, knihovna  501.32                        -       

Cestovné    512.10              6 166,00     

Ostatní služby – plavecký výcvik, testy,………..  518.25             25 000,00     

Ostatní služby – pracovně právní vztahy, rozvoj, kvalita 

vzdělávání  518.26                        -       

DDNM = učební pomůcky pod 7000 Kč  518.54                        -       

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  521.23             83 874,00     

Zák. pojištění při prac. úrazu nebo nemoci z povolání  525.10             88 328,00     

Školení a vzdělávání zaměstnanců  527.21              5 750,00     

Ochranné pracovní prostředky, prev. lék. péče   527.25                       -       

DDHM učební pomůcky nad 3000 Kč  558.33                        -       

DDNM = učební pomůcky od 7000 Kč  558.55                        -       

ONIV celkem            429 067,92     

 

c) Čerpání provozních prostředků k 31. 7. 2020 

Náklady  rozpočet 2020 
čerpání k 31.7. 

2020 

Spotřeba materiálu-spotřební materiál-údržba 501.20        60 000,00             35 972,94     

Spotřeba materiálu-spotřební materiál-úklidové a hygienické 
prostředky 501.21       160 000,00             53 264,95     

Spotřeba materiálu-ostatní spotřební materiál, první třída 501.23       180 000,00           103 675,56     

Spotřeba materiálu – publikace,  tisk, časopisy, učebnice 501.35          5 000,00               3 861,16     

Náklady z drobného dlouhodobého majetku–DDHM uč.pomůcky do 
3000 Kč         501.36        40 000,00                        -       

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDHM do 3 000 Kč                             501.52        65 000,00             31 071,43     
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Spotřeba energie-voda 502.10       245 000,00               1 905,92     

Spotřeba energie-elektřina 502.20       550 000,00           226 797,69     

Spotřeba energie-plyn 502.30       520 000,00           231 698,78     

Opravy a udržování                                                                                             511.10       350 000,00               7 462,54     

náklady na reprezentaci 513.00        12 000,00               1 609,20     

Ostatní služby – služby pošt 518.10          5 000,00               1 851,00     

Ostatní služby-telekomunikační služby 518.12        55 000,00             55 689,40     

Ostatní služby – revize 518.16        68 000,00             40 992,44     

Ostatní služby – ostatní 518.17       135 000,00           111 519,80     

Ostatní služby – zaměřené na žáky – plav. výcvik, besedy, testy ,  518.18        65 000,00                        -       

Ostatní služby – zpracování mezd 518.30       130 000,00             93 957,00     

Ostatní služby – bankovní služby 518.31        18 000,00             10 990,00     

Ostatní služby – update, upgrade nehmotného majetku 518.40        20 000,00             17 901,24     

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM učební 
pomůcky pod 7 000 Kč 518.54                      -       

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM pod 7 000 Kč 518.56           22 897,04     

Mzdové náklady - dohody projekt FV, předfinancování projektu IKAP 521.20           28 200,00     

Zákonné soc.náklady - příděl do FKSP za zaměstnance z příspěvku 
úřadu práce 527.12             1 007,74     

Zákonné soc.náklady - ochranné pracovní prostředky, prev. lékařská 
péče 527.26        20 000,00               1 957,59     

Ostatní náklady z činnosti – pojištění odpovědnosti, právní ochrany 549.10        60 000,00             30 536,78     

Ostatní náklady z činnosti – technické zhodnocení 549.40                      -       

Ostatní náklady z činnosti – roční vypořádání nároku na odpočet 
DPH 549.51                      -       

Odpisy dlouhodobého majetku 551.00       105 000,00             50 150,34     

Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM-uč.pomůcky nad 
3000 Kč             558.37        20 000,00             31 260,00     

Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM nad 3000 Kč                              558.51       320 000,00           285 760,54     

Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM-učební pomůcky 
od 7000 Kč      558.55                      -       

Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM od 7000 Kč                                    558.57                      -       

Celkem      3 208 000,00         1 481 991,08     

Výnosy  rozpočet 2020 
příjmy k 

31.7.2020 

Tržby z prodeje služeb – úplata v MŠ, ŠD, ŠK 602.20       200 000,00             66 950,00     

Tržby z prodeje služeb – přeúčtování nákladů (předprodej služeb) 602.25                      -       

Tržby z pronájmu – nájemné – plnění osvobozené 603.10                      -       

Tržby z pronájmu – nájemné  603.11          1 000,00                        -       

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků 646.00                      -       

Čerpání fondů – z FKSP 648.10           13 216,00     

Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz podle potřeby 648.41                      -       

Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz - dary 648.42                      -       

Ostatní výnosy z činnosti – za učebnice od žáků, ker.hlína, poplatky 
za opis vysvědčení 649.10          7 000,00                  331,00     

Ostatní výnosy z činnosti – dobropis – reklamace, přeplatek energie 
z min. let 649.20         160 482,76     

Ostatní výnosy z činnosti - darovaný majetek 649.40                259,00     

Úroky 662.00             4 059,83     

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvky 
a dotace od zřizovatele 672.00    3 000 000,00         3 000 000,00     

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - fond 
Vysočiny  672.16           34 335,00     

Celkem      3 208 000,00         3 279 633,59     
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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 byla 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 pokračoval do 30. 11. 2020. Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána 

v lednu 2021. Celková dotace činila  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 85 786 Kč a 

zajistila bezplatné stravování postupně až 18 dětem během celého školního roku 

2020/21. Z důvodu dlouhého trvání distanční či kombinované výuky byla část daru 

ve výši 40 745 Kč vrácena. 

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. Projekt skončil v červnu 2021 a bude neformálně pokračovat 

i v následujícím školním roce. 

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 
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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 byl zaměřen především na podporu polytechnické výchovy a 

přírodovědně zaměřených oblastí ve výuce žáků 2. stupně. Naše škola bude 

finančním partnerem navazujícího projektu IKAP „Učíme se ze života pro život“ II, 

který se bude realizovat v letech 2021 až 2023. Celková dotace pro naši školu bude 

činit 1 479 623 Kč. 

g) 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. Projekt byl ukončen v červnu 

2021 a aktivity byly realizovány i v době distanční výuky. 

h) 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. Ve školním roce 2020/2021 bylo zapojeno 

celkem 8 pedagogických pracovníků. V příštím školním roce projekt pokračuje a 

bude zapojeno již celkem 18 učitelů základní školy. 

i) 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 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 

about:blank
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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 nové znění  Kolektivní smlouvy (č.j. ZŠMŠ ŽnD  

28/21), která byla podepsána dne 26. 2. 2021 s platností na dobu určitou, nejdéle do 31.7. 

2025. Ředitel ve spolupráci s odborovou organizací připravuje, realizuje a vyhodnocuje 

Veřejnou prověrku BOZP, která se koná jednou ročně, konkrétně ve dnech 15. 4. 2021 a 30.4. 

2021. 

Ředitel ve spolupráci s odborovou organizací připravil nová Pravidla pro  čerpání FKSP (č.j. 

ZŠMŠ ŽnD  29/21) a rozhodl společně o využití prostředků fondu v daném kalendářním roce. 

Ředitel dále projednal s odborovou organizací Systém hodnocení zaměstnanců (č.j. ZŠMŠ ŽnD  

11/21)  a Vnitřní platový předpis (č.j. ZŠMŠ ŽnD  12/21)  

S odborovou organizací dále průběžně projednává: 

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.  Kombinovaná výuka ve školním roce 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 začal v úterý 1. 9. 2020 v relativně běžném stavu. Pro žáky a především 

rodiče sice platila zvláštní režimová a organizační opatření, ale škola fungovala bez výrazných 

omezení.  

K prvnímu výrazné změně došlo již 10. září 2020, kdy byla nařízena povinnost užívat ochranu 

dýchacích cest ve společných prostorech. Již 17. 9. 2020 bylo toto opatření zpřísněno a žáci a 

pedagogičtí pracovníci 2. stupně měli povinnost užívat ochranu dýchacích cest i v době výuky 

a o přestávkách ve třídě. K dalšímu omezení došlo s platností od 5. 10. 2021 a týkalo se 

způsobu výuky tělesné výchovy a zpěvu (byl zakázán zpěv, sic!). 

S platností od 12. 10. 2021 bylo rozhodnuto o zavedení tzv. střídavé výuky na druhém stupni, 

kdy se polovina tříd vzdělává distančně a druhá část prezenčně a po týdnu dochází 

k vystřídání. Tento režim platil do 23. 10. 2020. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 bylo volno pro 

všechny žáky školy – došlo k dvoudennímu prodloužení podzimních prázdnin. Pro provádění 

distanční výuky byla nastavena pravidla, která se dodržovala po celou dobu distanční výuky 

ve školním roce 2020/2021. Žákům prvního a druhého stupně byla podle potřeby poskytována 

technická a organizační podpora (např. škola zapůjčila žákům více než 50 ks NTB nebo 

tabletů). 

Od 2. 11. 2020 do 17.11. 2020 platil zákaz osobní přítomnosti všech žáků základní školy a 

výuka tedy probíhala pouze distančně. Od 18. 11. 2020 mohli být prezenčně přítomni žáci 1. a 

2. tříd, pro ostatní žáky pokračovala pouze distanční výuka. Další změna přišla od 30. 11. 

2020, kdy prezenčně ve škole byli přítomni žáci prvních až pátých tříd, žáci druhého stupně 

pokračovali v tzv. střídavé výuce, a to pokračovalo až do prodloužených vánočních prázdnin, 
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které začaly v pondělí 21. 12. 2020 a byly ukončeny v neděli 3.1. 2021. Epidemiologická 

situace se během vánočních svátků spíše zhoršila, a tak v pondělí 4. 1. 2021 nastoupily do 

prezenční formy výuky pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci zahájili další kolo distanční výuky. 

Připomínám, že po celou dobu distanční výuky měli žáci možnost odebírat obědy za 

dotovanou cenu a více než 30 osob tuto možnost pravidelně využívalo.  Podle pravidel 

hodnocení, které jsou ve Výroční zprávě uvedeny v článku 5 Údaje o výsledcích výchovy a 

vzdělávání, bylo připraveno k vydání vysvědčení za 1. pololetí, které paradoxně někteří žáci 

osobně převzali až v květnu.  

Od 4. 1. 2021 po celou dobu nouzového stavu (do 11. 4. 2021) zabezpečovala naše škola péči 

o děti zaměstnanců vybraných profesí. Tuto službu využívalo pravidelně asi šest dětí 

v základné škole a devět děti v mateřské škole (v době, kdy byly uzavřeny i mateřské školy).  

Epidemiologická situace se nadále zhoršovala a od 1. 3. 2021 byla zakázána prezenční výuka 

pro všechny žáky školy a zároveň došlo i k přerušení provozu mateřské školy a tato situace 

pokračovala až do 24. 5. 2021. 

Od 12. 4. 2021 byl znovu spuštěn provoz mateřské školy a žáci prvního stupně vstoupili do 

střídavé výuky, žáci druhého stupně nadále pokračovali v distanční výuce. Pro žáky osobně 

přítomné ve škole ovšem platila povinnost povinného antigenního testování (dokonce dvakrát 

týdně v první fázi).  Stanovení této povinnosti a zároveň povinnost stálého užívání ochrany 

dýchacích cest vedlo některé rodiče k rozhodnutí nepouštět děti do školy. Pro pedagogické 

pracovníky bylo mnohdy velmi obtížné skloubit zároveň distanční a prezenční výuku. 

V týdnu od 10. 5. 2021 byla opět spuštěna střídavá výuka na druhém stupni a první stupeň 

pokračoval ve střídavé výuce až do 14.5. 2021, od 17.5. 2021 do konce školního roku již byli 

všichni žáci prvního stupně prezenčně přítomni ve škole. Podobně všichni  žáci 2. stupně byli 

ve škole prezenčně přítomni od 24. 5. 2021 až do konce školního roku. 

V týdnu od 21. 6. 2021 byly pro všechny třídy školy naplánovány a realizovány různé kurzy, 

exkurze, výlety, sportovní a zábavní akce. V úterý 29. 6. 2021 se v kině Ždírec nad Doubravou 

za přítomnosti rodičů a dalších hostů slavnostně rozloučili absolventi základní školy a ve 

středu proběhlo slavnostní vydání vysvědčení za druhé pololetí a tím byl ukončen „podivný“ 

školní rok 2020/2021. 

Nad běžný rámec fungování škol probíhaly v „nejohroženějších měsících“ skupinové a 

individuální konzultace pro žáky, kteří se jich ve velkém počtu účastnili. Těmito aktivitami 

jsme hodlali nejen podpořit klesající zájem o vzdělávání v distanční formě, ale také posílit 

sociální vazby mezi spolužáky a učiteli. 

Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovnicí prováděli během celého školního roku 

systémovou reflexi své činnosti i výsledků vzdělávací činnosti. Při reflexi celého školního 

roku vycházíme ze tří zásadních prvků: 

1. Každý pedagogický pracovník (učitel či asistent pedagoga) zpracoval podle 

následující osnovy dokument Školní rok 2020/2021  z pohledu pedagogického 

pracovníka. Všechna hodnocení jsou uložena na sdíleném disku a jsou pro všechny 

pedagogické pracovníky k dispozici k nahlédnutí. Ve zvláštní pracovní skupině bude 

provedena analýza a výsledky, náměty a inspirace budou předloženy k diskuzi všem 

ped. pracovníkům. 

Osnova dokumentu: 

 V tomto školním roce převládala spíše prezenční nebo distanční výuka? Určete i 

délku jednotlivých období (s předpokládaným průběhem do konce května 2021). 
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 Jaké postupy a digitální nástroje využíváte v distanční výuce a proč? Popište i 

případný vývoj a konkrétní nástroje. Vyjádřete se i k časové náročnosti, přípravě, 

vyhodnocování, zpětné vazbě se žáky a dalším záležitostem distanční výuky. 

 Jakým způsobem provádíte hodnocení (kvalitativně i kvantitavně). Uplatňujete 

prvky formativního hodnocení a sebehodnocení? Pokud ano, jaké?  

 Jaké jste provedli úpravy v učivu a proč (popis u jednotlivých předmětů)? 

 Jaké máte zkušenosti v komunikaci se žáky při realizaci distanční výuky? Jak   

probíhala spolupráce a komunikace s rodiči? 

 Jak se vám dařil individuální přístup, zvláště k žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

 Jak hodnotíte úroveň znalostí a dovedností svých žáků a úroveň zapojení v rámci 

distanční výuky? 

 Jak probíhala spolupráce s kolegy a kolegyněmi během školního roku? Co jste 

řešili, jaké formy spolupráce se osvědčily a případně, co naopak ne. 

 Vyjádřete a popište svůj osobní rozvoj v tomto roce. Jak jste se během školního 

roku sebevzdělávali (vyjádřete kvalitativně i kvantitativně) a na co jste kladli 

důraz, atd. 

 Vyjádřete ze svého pohledu pozitiva a negativa, která letošní rok provázejí. 

2. Na konci května 2021 jsme rodiče požádali o vyjádření k organizaci a 

podmínkám školního roku 2020/21 v rámci anonymní ankety. Výsledky ankety 

jsou k dispozici, ZDE. 

3. Česká školní inspekce prováděla v měsíci červnu rozsáhlé on-line šetření (vedení 

školy a většina pedagogických pracovníků) na téma Návrat žáků do školy, 

dopady distančního vzdělávání. Dle vyjádření ze dne 16. 6. 2021 ČŠI pro naši  

školu  nyní připravuje individualizovaný výstup včetně agregovaného srovnání se 

situací v ostatních školách. Tento výstup zatím není k dispozici. 

 Závěr 

V mimořádných podmínkách druhého pololetí 2020/2021 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 kombinované 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 baneru na webu školy 

na stránkách městského tisku Naše Noviny. Tedy na závěr Výroční zprávy, podobně jako loni: 

VÁŽENÍ RODIČE, MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 

VY JSTE SKUTEČNÍ HRDINOVÉ! 

     Ve Ždírci nad Doubravou dne 26. 8. 2021 

        

        Mgr. Ota Benc – ředitel školy 

https://skola.zdirec.cz/zakladni-skola/novinky/dotaznik-pro-rodice-k-distancni-a-kombinovane-vyuce-ve-skolnim-roce-2020-21

