
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2021/2022
Č.j.:  ZŠMŠ ŽnD  163/22

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: 1. 9. 2022

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne: 1. 9. 2022

Zřizovatel převzal výroční zprávu dne:  6. 9. 2022

Ve Ždírci nad Doubravou dne 2. 9. 2022

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
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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

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
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1.4 Další údaje o součástech školy (k 30. 9. 2021)

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků

Mateřská škola 7 124
1. stupeň ZŠ 10 190

2. stupeň ZŠ 8 170

Školní družina a klub 6+ 1 140,8

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 Členové zástupci zřizovatele - předseda: Ing. František
Němec, e-mail: nemec.f@zdirec.cz

Martina Hamederová

Členové zástupci rodičů: Lucie Andělová, Pavel
Machka,

Členové zástupci pedagogických pracovníků: Mgr.
Hana Adamová, Mgr. Josef Remeš

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 (10/37)
Učitelé základní školy: 30 (9/21) - celkový úvazek 28,27
Vychovatelky školní družiny a školního klubu: 5(0/5) - celkový úvazek 4,75
Speciální pedagog: 2(0/2) - úvazek 1,00
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Pedagogičtí asistenti: 10 (1/9) - celkový úvazek 6,25
Pozn.: Ve školním roce 2021/2022  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, učitel -
informatik).

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 studuje druhým rokem k splnění kvalifikačních podmínek, druhá osoba
studuje třetím 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
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). Od školního roku
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

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis do první třídy se konal ve dnech 6. až 19. 4. 2022.  Zápisu se zúčastnilo celkem 42 dětí, dvěma

dětem byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

Celkem bylo k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 přijato 42 dětí, 22 chlapců a 20

dívek.

V rámci mimořádného zápisu v červnu 2022  pro děti ukrajinských uprchlíků byly přijaty dvě děti.

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
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Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout
spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické
jednání. Cíle stanovené v školním vzdělávacím programu jsou v souladu s cíli základního vzdělávání podle
Rámcového programu pro základní vzdělání (aktuální verze
https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelava
ni-rvp-zv/)
V základním vzdělávání usilujeme o naplňování těchto cílů:
 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

uplatňujeme prvky formativního učení a hodnocení; žáky vedeme k odpovědnosti a učební autonomii
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

metody práce jsou založeny na konstruktivistickém přístupu; přinášíme průběžně žákům nové podněty
k učení a zařazujeme aktuální témata

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;
systémově rozvíjíme čtenářskou gramotnost se zaměřením na komunikace; respektujeme vyjádřené
názory; vedeme žáky k diskuzím a k schopnosti obhajovat vlastní názor

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
kooperativní výuka a spolupráce mezi žáky jsou zásadními vzdělávacími přístupy

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

vytváříme příležitosti k prezentaci svých názorů, podporujeme žákovskou autonomii, umožňujeme
podílet se na vytváření pravidel; ve škole pracuje Žákovský parlament
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;
rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; vytváříme inkluzivní prostředí a
orientujeme žáky na vzájemnou pomoc a vnímání potřeb ostatních; zajišťujeme pro žáky preventivní
programy zaměřené na řešení různých životních situací a vztahové problémy

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;
zajišťujeme pro žáky preventivní programy zaměřené na řešení různých životních situací a vztahové
problémy; poskytujeme individuální poradenské služby; poskytujeme  široké spektrum sportovních a
dalších zájmových aktivit

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi;

vytváříme heterogenní třídy a vedeme žáky k respektu k odlišnostem; zapojujeme žáky do akcí místní
komunity
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;
zařazujeme projektové vyučování; žáci podle schopností vytvářejí smoastatné nebo skupinové projekt;
na konci deváté třídy obhajují absolventské práce; máme propracovaný systém kariérového
poradenství

 pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a
tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do
společnosti a občanského života
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vedeme žáky ke smysluplnému užívání digitálních nástrojů vlastních i školních; podporujem kritické
myšlení  a hodnocení informací; podporujeme autonomii učení v digitální prostředí; soustředím se na
kyberbezpečnost v programu nové informatiky a zajišťujeme též preventivní programy
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

Školní rok 2021/2022, první pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování

Školní rok 2021/2022, druhé pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování
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Školní rok 2021/2022, druhé pololetí – souhrnné hodnocení prospěchu a chování
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Výchovná opatření  - školní rok 2021/2022, 1. pololetí

Školní rok 2021/2022, výchovná opatření 2. pololetí

Pozn.:
PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitele školy. NTU - napomenutí třídního učitele,
DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitele školy

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

mailto:skola@skola.zdirec.cz


Soutěže a olympiády:

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

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

ZHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní rok 2021/2022
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:
● individuální a skupinová podpora žáků podle Národního plánu podpory – bylo realizováno celkem

458 hodin individuálních i skupinových konzultací pro žáky ohrožené školním neúspěchem
● fungování Školního poradenského pracoviště – ŠPP jednalo každý týden v pondělí
● aktivní účast v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
● aktivní činnost žákovského parlamentu, metodicky řídí a vede preventistka
● zapojení témat rizikového chování do výuky vyučovaných předmětů
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● 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
● podpora začlenění dětí ukrajinských uprchlíků – vytvoření adaptační skupiny (v původním počtu 17

dětí) v polovině března 2022 a její fungování do konce června 2022. Činnost skupiny zajišťovala
ukrajinská učitelka a asistentka pedagoga (původem z Ukrajiny). Ukrajinským dětem byla zajištěna i
péče ukrajinské psycholožky. Během celého adaptačního procesu probíhala výuka českého jazyka a
dále postupné začleňování do vrstevnických tříd. Ve školním roce 2022/23 nastoupí do běžných tříd
celkem 7 ukrajinských dětí

Další výzvy:
● zaměření na WELLBEING – vytvoření podporujícího a podnětného prostředí pro rozvíjení

fyzického, kognitivního, emocionálního, sociálního a duchovního potenciálu všech aktérů školního
života. Žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

● systematická podpora dětí ohrožených školním neúspěchem – pedagogická intervence, speciálně
pedagogická podpora

● maximální podpora integrace ukrajinských dětí
● vytváření podmínek pro individuální rozvoj každého dítěte podle jeho možností a předpokladů,

zaměření na podporu nadaných žáků
● systémové zajištění činnosti speciálního pedagoga,  případně školního psychologa a

školních asistentů v MŠ a ZŠ – projekt v rámci OP JAK  dalších  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 – knihovna,

využití nového víceúčelového sportovního areálu v době přestávek a volna a další
● realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikových jevů
● užší spolupráce s vedením města, rodiči a místní komunitou
● rozšíření spolupráce se vzdělávacími a dalšími institucemi
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, školní rok 2021/22

Studium k doplnění kvalifikačních podmínek:
VŠ studium Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta pedagogická – obor: Speciální pedagogika
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Výchova ke zdraví – 3. 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 – 2. ročník - M. Málek

Skupinové vzdělávání:
Digitální technologie – pravidelné semináře pro pedagogické pracovníky, realizovali O. Benc, O.
Benc ml., M. Niedermertlová, S. Sodomková

Individuální vzdělávání:
Inovace ŠVP ve školních družinách  a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni –  celoroční
projekt, A. Krawczyszynová, E. Odvárková

Pomáháme školám k úspěchu (2. rok) – projekt zaměřený na podporu kritické gramotnosti
postavené na čtenářství a pisatelství, který finančně zajišťuje Nadace The Kellner Family Foundation.
V tomto roce byl projekt zaměřen především prakticky – tvorba vzorových hodin podle modelu EUR
(evokace – uvědomění – reflexe), spolupráce dvojic učitelů z různých škol, návštěva hodin v jiných
školách. Stěžejními tématy bylo formativní hodnocení a pisatelství – především, jak s pisatelstvím
začít a jaká témata pro žáky volit. Tři z našich učitelů (Hojná, Ležák, Remeš) se stali lektory na
dvoudenním setkání na Luně, kde pro ostatní kolegy z jiných škol odučili blok tandemové výuky a
hodinu zeměpisu zaměřenou na čtenářství.
Do školního týmu přibylo v letošním roce dalších 10 kolegů, kteří spoluvytvářeli hodiny a reflektovali
je ve dvojicích, příp. skupinách – Bibenová, Glosrová, Křivohlavá, Málková, Němcová, Ošlejšková,
Pátková, Pavlíčková, Vévodová, Voralová. Školní tým (18 členů) se setkával pravidelně 1x měsíčně
(předávání zkušeností z projektových setkání, ukázka odučených hodin a prací žáků, diskuse nad
aktuálními tématy – formativní hodnocení, vyučovací cíle, model EUR, kultura školy, výuka
ukrajinských žáků, …)
Dvoudenní setkání Luna
30.9.-1.10.2021 - Hojná, Josková, Niedermertlová, Zrzavá
31.3.-1.4.2022 – Bažoutová, Glosrová, Ležák, Marková
16.5.-17.5.2022 - Hojná, Josková, Niedermertlová, Zrzavá

Otevřená škola Dobronín
9.11.2021 - Křivohlavá, Josková, Niedermertlová, Zrzavá

Otevřená škola Přibyslav
24.2.2022 - Hojná, Josková, Niedermertlová, Zrzavá

Otevřená škola Dobronín
27.4.2022 - Hojná, Málková, Josková, Zrzavá

Setkání lídrů Dobronín – Hojná
20.9.2021, 8.11.2021 (Zrzavá), 29.11.2021, 13.12.2021, 10.1.2022, 14.3.2022, 4.4.2022, 12.4.2022
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Na závěr 2. roku projektu proběhla 20.5.2022 metodická schůzka s lektory projektu Viktorií a
Jaroslavem Petřivými u nás ve škole. Celý školní tým hodnotil naplňování  vizí projektu.
 
Další vzdělávání:
Letní školy: 
Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – pro 1. třídu, 4 denní seminář (celkem 32 hodin) – H.

Marková

Letní škola ředitelů EDUGO – 3 denní seminář (celkem 24 hodin) –  O. Benc

Tvořivá škola, Zdravý pohyb ve výuce, 4 denní seminář (celkem 24 hodin) – G. Glosrová

Webináře a další vzdělávání :
kompletní přehled vzdělávacích aktivit pedagogických zaměstnanců základní školy je součástí
vlastního hodnocení pedagogických pracovníků za školní rok 2021/22. Hodnocení jsou umístěna na
sdíleném disku a jsou dostupná pro všechny pedagogické pracovníky.

9. 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
Soutěž s panem Popelou - celoroční akce ve  Sběru papíru

Září – prosinec 2021

Kulatý stůl o vzdělávání

Projekt Karel Havlíček Borovský – výročí 200 let narození

Burza středních škol

Spolupráce s místní knihovnou při pořádání přehlídek

Dobří andělé a Strom splněných přání

Sbírka hraček pro nemocnici v NMNM

Leden – červen 2022

Spolupráce s MAS Podhůří Železných Hor

Den s Novou informatikou

Projekt Čistá vysočina

Olympiáda Podoubraví

Sázení stromků
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Vystoupení tanečních kroužků ŠD na akcích města

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

10.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2021/22 nebyla provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost vyjma elektronicky
vedených šetření.

11. Základní údaje o hospodaření školy

a) Výsledky hospodaření za rok 2021

Hlavní činnost v tis.  v tis.
vlastní výnosy a tržby 1 894 provozní náklady 6 514
příspěvek zřizovatele na provoz 2 600 mzdové náklady 33 016
dotace ze státního rozpočtu na provoz 44 400 zákonné pojištění 10 899
projekty 1 090 odpisy dlouhodobého majetku 103
příspěvek z úřadu práce 14   
použití fondů, dary 176   
ostatní výnosy 396   
Výnosy celkem v hlavní činnosti 50 570 Náklady celkem v hlavní činnosti 50 532

Hospodářský výsledek 38

 

Doplňková činnost v tis.
výnosy celkem v doplňkové činnosti 1 235
náklady celkem v doplňkové činnosti 1 195
Hospodářský výsledek 40

Investiční fond v tis.  v tis.
stav investičního fondu k 1.1. 163 financování investičních výdajů -
převod z rezervního fondu 0 odvod do rozpočtu zřizovatele 142
ve výši odpisů dlouhodového majetku 113   
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -   
investiční dotace Fond Vysočina -   
ostatní zdroje 0 Použití fondu celkem 142
Zdroje fondu celkem 276 Stav investičního fondu k 31.12. 134
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Rezervní fond tvořený v tis. Fond odměn v tis.
ze zlepšeného výsledku hospodaření    
stav rezervního fondu k 1.1. 216 stav fondu odměn k 1.1. 6
zlepšený výsledek hospodaření 237 příděl z hospodářského výsledku 0
    
Zdroje fondu celkem 453 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. 453 Stav fondu odměn k 31.12. 6

Rezervní fond v tis. Fond FKSP v tis.
z ostatních titulů    
stav rezervního fondu k 1.1. 1 050 stav FKSP k 1.1. 679
nespotř.dotace z rozpočtu EU 7 příděl 663
zdroje fondu - dary 138 použití fondu 425
čerpání fondu 816 Stav FKSP k 31.12. 917
Stav rezervního fondu k 31.12. 379

b) Čerpání NIV za 1. pololetí roku 2022
PLATY

platy 30.06.202  

UZ 33353 14 592 834,00 30 109 443,00

UZ 33353 podpůrná
opatření 1 118 551,00 2 202 126,00

celkem UZ 33353 15 711 385,00 32 311 569,00

doplňková
činnost-stravování 234 310,00 370 000,00
mezisoučet (UZ33353,
DČ) 15 945 695,00 32 681 569,00

UZ 33063 Šablony
Příležitost pro vše Ak10 252 640,00 252 640,00

nadace Kellner dar Ak14 51 300,00 51 300,00

Úřad práce Org Ak 7 -  

celkem platy 16 249 635,00 32 985 509,00
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refundace - -

celkem platy s
refundací 16 249 635,00 32 985 509,00

Dohody 2021

dohody 30.06.202  

UZ33353 87 210,00 68 000,00

výzva Ukrajina UZ33090 44 130,00 44 130,00

mezisoučet (UZ)
131 340,00 191 430,00

UZ33086 Národní plán
doučování ostatní
zdroje 79 300,00 79 300,00
UZ 33063 Učíme se 2
AK11 ost.zdroje 152 990,00 152 990,00
Pomáháme školám k
úspěchu(dar)Org 26
ost.zdroje 80 000,00 80 000,00

nadace Kellner dar Ak14 28 700,00 28 700,00

Ukrajina Ak 27 ostatní
zdroje 9 900,00 9 900,00

celkem dohody 482 230,00 424 420,00

ONIV ROZOPČET 2022 636 162,00
ONIV čerpání-struktura účet 30.06.2022
Učebnice,  bezpl. školní potřeby, integr. děti 501.30 194 287,16
Spotřeba mat. - neevidované učební pomůcky do 1000 Kč 501.31 3 522,84
DDHM učební pomůcky do 3000 Kč, knihovna 501.32 549,00
Cestovné 512.10 31 343,00
Ostatní služby – plavecký výcvik, testy,……….. 518.25 117 064,20
Ostatní služby–pracovně právní vztahy,rozvoj,kvalita
vzdělávání 518.26 -
DDNM = učební pomůcky pod 7000 Kč 518.54 -
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 521.23 191 281,00
Zák. pojištění při prac. úrazu nebo nemoci z povolání 525.10 70 067,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců 527.21 27 460,00
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 ČERPÁNÍ  635 574,20
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c) Čerpání provozních prostředků k 30. 6. 2022
Rozpočet pro rok 2022 (Plán nákladů a výnosů)
Náklady rozpočet 2022 čerpání k 30.6.
Spotřeba materiálu-darovaný materiál 501.06  2 000,00
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-údržba 501.20 60 000,00 13 195,38
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-úklidové a hygienické
prostředky 501.21 180 000,00 89 288,19
Spotřeba materiálu-ostatní spotřební materiál, první třída 501.23 190 000,00 137 787,73
Spotřeba potravin - Ukrajina 501.13  3 848,00
Spotřeba materiálu - bezúpl. předaný materiál 501.27  66 977,55
Spotřeba materiálu – publikace,  tisk, časopisy, učebnice 501.35 4 000,00 507,83
Náklady z drobného dlouhodobého majetku–DDHM
uč.pomůcky do 3000Kč,              rozpis 501.36 40 000,00 6 325,82
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDHM do 3 000
Kč                              rozpis 501.52 50 000,00 34 123,08
Spotřeba energie-voda 502.10 250 000,00 1 266,54
Spotřeba energie-elektřina 502.20 627 000,00 279 920,37
Spotřeba energie-plyn 502.30 1 161 000,00 690 778,50
Opravy a udržování
rozpis 511.10 410 000,00 63 906,01
náklady na reprezentaci 513.00 14 000,00 6 030,80
Ostatní služby – služby pošt 518.10 5 000,00 1 966,00
Ostatní služby-telekomunikační služby-telefony, internet, ŠIK,
zálohování vzd.,hosting, Barda 518.12 65 000,00 53 596,78
Ostatní služby – revize 518.16 78 000,00 6 649,00
Ostatní služby – ostatní, správa datové sítě 518.17 175 000,00 111 629,16
Ostatní služby – zaměřené na žáky – plav. výcvik, besedy, testy
, 518.18 75 000,00 14 625,00
Ostatní služby – zpracování mezd 518.30 175 000,00 114 720,10
Ostatní služby – bankovní služby 518.31 18 000,00 9 530,00
Ostatní služby – update, upgrade nehmotného majetku 518.40 20 000,00 20 894,78
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  15 781,88
Mzdové náklady - dohody Ukrajina 521.20  9 900,00
Zákonné zdrav. pojištění - Ukrajina 524.10  -
Zákonné soc. pojištění - Ukrajina 524.20  -
Zákonné soc.náklady-příděl do FKSP za zaměstnance z
příspěvku úřadu práce 527.12  -
Zákonné soc.náklady-ochranné pracovní prostředky, prev.
lékařská péče 527.26 25 000,00 3 998,68
Ostatní náklady z činnosti – pojištění odpovědnosti, právní
ochrany 549.10 70 000,00 37 536,78
Ostatní náklady z činnosti – technické zhodnocení 549.40  4 015,00
Ostatní náklady z činnosti - roční vypořádání nároku na odpočet
DPH 549.51  -
Odpisy dlouhodobého majetku 551.00 84 000,00 44 945,30
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM-uč.pomůcky
nad 3000,-                  rozpis 558.37 35 000,00 499,80
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM nad 3000
Kč                                  rozpis 558.51 240 000,00 41 354,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM-učební
pomůcky od 7000 Kč           rozpis 558.55   
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDNM od 7000 Kč
rozpis 558.57   
CELKEM  4 051 000,00 1 885 598,06

Výnosy rozpočet 2022 příjmy k 30.6.2022
Tržby z prodeje služeb – úplata v MŠ, ŠD, ŠK 602.20 180 000,00 129 450,00
Tržby z prodeje služeb – přeúčtování nákladů (předprodej
služeb) 602.25   
Tržby z pronájmu – nájemné – plnění osvobozené 603.10   
Tržby z pronájmu – nájemné 603.11   
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků 646.00   
Čerpání fondů – z FKSP 648.10  17 054,00
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 5 000,00 2 237,00
Ostatní výnosy z činnosti – dobropis – reklamace 649.20   
Ostatní výnosy z činnosti - sběr papíru 649.32  12 454,00
Ostatní výnosy z činnosti - darovaný majetek 649.40  2 000,00
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatně předaný spotřební
materiál 649.42  66 977,55
Úroky 662.00  233,88
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -
příspěvky a dotace od zřizovatele 672.00 3 866 000,00 2 020 000,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-fond
vysočiny 672.16   
CELKEM  4 051 000,00 2 250 406,43
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12. Vlastní hodnocení školy

V několika rovinách

a) Kvalitní škola z pohledu pedagogických pracovníků
V prosinci 2021 bylo realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření pedagogických pracovníků na téma
Kvalitní škola z pohledu pedagogických pracovníků, výsledky jsou uvedeny v příloze č.1

b) Reflexe  rozvojových priorit školního roku 2021/22, přehled je uveden v příloze č.2

c) Vlastní hodnocení pedagogických pracovníků v rámci Standardu pedagogického pracovníka a
Standardu digitálních kompetencí pedagogického pracovníka
V květnu 2022 bylo realizováno v rámci systému hodnocení zaměstnanců vlastní hodnocení
standardu pedagogického pracovníka a standardu digitálních kompetencí. Celkový přehled je uveden
v příloze č.3

d) Kvalitní škola z pohledu realizace projektu Pomáháme školám k úspěchu
V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu provedly pracovní skupiny složené z realizátorů
projektu  (celkem 18)  hodnocení s důrazem na prioritu projektu – podporu čtenářské gramotnosti.
Hodnocení je uvedeno v příloze č. 4

e) Další aktivity a činnosti školy
I. 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.

II. V rámci projektu „Obědy pro děti“ škola obdržela dar v celkové výši 92 178 Kč a zajistila
bezplatné stravování postupně 17  dětem během celého školního roku 2021/22. Z důvodu
distanční či kombinované výuky byla část daru ve výši 12 352 Kč vrácena.

III. 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 neformálně pokračoval i v letošním roce školním roce.

IV. 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
pokračoval až do konce roku 2021.

V. 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
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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 byla ve školním roce 2021/22  finančním partnerem navazujícího projektu
IKAP „Učíme se ze života pro život“ II, který se realizuje  v letech 2021 až 2023. Celková
dotace pro naši školu činí 1 479 623 Kč.

VI. 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 2022 a aktivity byly
realizovány i v době distanční výuky.

VII. 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. Ve  školním
roce 21/22  projekt pokračuje a je zapojeno již celkem 18 učitelů základní školy.

VIII. 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.

IX. Projekt „Hlubina bezpečnosti“, výzva č.  02_22_002, OP JAK , reg. číslo projektu
CZ.02.02.XX/00/22_002/0000554. Žádost o dotaci v celkové výši 3 704 043,- Kč byla podána
v červnu 2022. Projekt bude realizován v období od 1.9. 2022 do 31.8. 2024. V rámci projektu
budou  realizovány především tyto šablony: Speciální pedagog – personální podpora ZŠ, Školní
kariérový poradce - personální podpora ZŠ, školní asistent v MŠ i ZŠ – personální podpora. Dále
šablony na podporu inovativního vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD a další aktivity.

Podrobnější informace o realizovaných projektech jsou k dispozici na webových stránkách školy
– www.skola.zdirec.cz/projekty.

X. ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2021/22 jsme zprovoznili v prostorech pavilonu P3 školní knihovnu. Zároveň
jsme zajistili službu profesionální knihovnice (kolegyně I. Němcová), která zajišťuje fungování
knihovny v dopoledních a odpoledních hodinách. V relativně krátkém čase se podařilo získat ke
spolupráci i většinu pedagogických pracovníků. Knihovna tedy neslouží jen jako půjčovna knih,
ale konají se zde běžné vyučovací hodiny, čtenářské dílny a další workshopy. Z různých projektů
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se podařilo získat cca 60 000 Kč na obnovu knižního fondu. V květnu 2022 vydalo Ministerstvo
kultury osvědčení o evidenci knihovny do sítě veřejných knihoven s evidenčním číslem
6652/2022. Zařazením do veřejné sítě získáváme možnost úzké spolupráce s Krajskou
knihovnou v Havlíčkově Brodě např. v oblasti využívání knižního fondu a dalších služeb.
Provozní dobu i program školní knihovny plánujeme v příštím školním roce výrazně posílit.

XI. Podpora adaptace dětí ukrajinských uprchlíků
V polovině března 2022 byla vytvořena adaptační skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která
byla v provozu až do 30.6. 2022. Pro zbývajících sedm dětí byly také v průběhu prázdnin
zajištěny dva turnusy příměstských táborů. Celkem bylo v adaptační skupině registrováno 17
dětí a větší část se účastnila aktivit až do konce května 2022. Průvodkyněmi v adaptační skupině
byly paní Marina Slanařová, asistentka pedagoga a česky plynně hovořící rodilá mluvčí. Další
průvodkyní byla paní Liliia Riasna ukrajinská učitelka anglického jazyka. Psychologickou
podporu zajišťovala paní Alina Kucherenko, psycholožka a speciální pedagožka z Ukrajiny.
Pedagogičtí zaměstnanci naší školy zajišťovali výuku českého jazyka, pobyt žáků ve
vrstevnických třídách, pobyt ukrajinských dětí ve školní družině a dále návštěvu v zájmových
kroužcích.
Činnost v rámci adaptační skupiny byla podpořena Nadací rodiny Kellnerových ve výši 105 000
Kč a dále v rámci dotačního programu MŠMT Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z
Ukrajiny 2022 ve výši 120 000 Kč.
Celkem sedm ukrajinských dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23.
Děti budou navštěvovat běžné vrstevnické třídy. Jejich podporu bude nadále zajišťovat v pozici
školního asistenta paní Marina Slanařová.

13. Závěr
Školní rok 2021/2022 byl především v první polovině významně ovlivněn pokračující epidemii nemoci
COVID-19. Především  měsíce listopad a prosinec 2021 byly díky silnému nástupu epidemie poznamenány
mnoha karanténními opatřeními, které jsme byli nuceni realizovat. Většina tříd se ocitla nejméně na několik
dnů v karanténě. Díky dobře nastavené komunikaci s hygienickou správou, výborné spolupráci rodičů a
především třídních učitelů se však podařilo významně zkracovat dobu omezování výuky. Provoz školy jako
celku tedy nebyl omezen ani na jeden den.
Od začátku roku 2022 se dařilo i přes velké komplikace realizovat bez omezení výuku a další aktivity (např.
lyžařský kurz na konci ledna).
Druhá polovina školního roku tedy již probíhala v téměř „normálním“ režimu. Podařilo se nám uskutečnit
všechny plánované aktivity a projekty. Přidali jsme i další zajímavé akce, jako byly třeba třídenní
Olympiádu Podoubraví, Den s Novou informatikou a další, kterých se zúčastnily stovky dětí a desítky
pedagogických pracovníků z blízkého a širšího  okolí.
Naši žáci byli velmi úspěšní v různých soutěžích a olympiádách a absolventské práce žáků 9. tříd měly
velmi vysokou úroveň. Snad se dá bez přehánění říci, že ani po těžkých dvou letech neztrácí děti motivaci a
chuť se vzdělávat a pedagogičtí pracovníci nadále sdílejí akademický optimismus.
Všem zaměstnancům školy patří velké poděkování za odvedenou práci. Minimálně stejné poděkování patří
rodičům, kteří v drtivé většině se školou konstruktivně spolupracují a komunikují. Velice si toho vážíme!
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Ve Ždírci nad Doubravou dne 23. 8. 2022

Mgr. Ota Benc – ředitel školy
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Příloha č.1 - Kvalitní škola z pohledu pedagogických pracovníků
ANKETA Znaky úspěšné školy - jak je to v naší škole? 
 VÝSLEDKY
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Příloha č.2  - Reflexe  rozvojových priorit školního roku 2021/22
Organizace vzdělávání, způsoby, metody vzdělávání a hodnocení ve školním roce

2021/22 - REFLEXE
Čj.: ZMŠ ŽnD -  185/21
Rozvojové priority

1. Čtenářská gramotnost a rozvoj kritického myšlení (RWCT)
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● rozšíření týmu projektu Pomáháme školám k úspěchů
● sdílení zdrojů a vytvoření vlastní databáze vhodných textů a metodiky pro podporu čtenářské

gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech 
● užší propojení projektů Pomáháme školám k úspěchu a IKAP II. 

REFLEXE:
● rozšíření týmu projektu Pomáháme školám k úspěchů - tým byl rozšířen na 18 osob
● sdílení zdrojů a vytvoření vlastní databáze vhodných textů a metodiky pro podporu čtenářské

gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech -  sdíleny jsou zdroje projektových aktivit,
PADLET , INTERNÍ DISK

● užší propojení projektů Pomáháme školám k úspěchu a IKAP II.  - vytvořena pozice
interního lektora, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti v projektu
IKAP II.

2. Efektivní hodnocení vzdělávání (základní teze ZDE) - zpracování plánů hodnocení
● zpracování plánu hodnocení podle podle Školní řádu, článek G - Plán hodnocení a sebehodnocení 

zpracovává každý učitel na začátku školního roku ve spolupráci se žáky nebo jejich zákonnými
zástupci.

● diskuze na úrovni celého pedagogického sboru - zahájení v pondělí  30.8.2021
● sdílení zkušeností - on-line seminář Letní škola: Formativní hodnocení

REFLEXE:
● plány hodnocení zpracovali všichni učitelé, částečně byl uplatněny prvky formativního

hodnocení. Zatím nebyly určeny žádné povinné indikátory a způsoby. V některých
ročnících, zvláště na prvním stupni došlo k dohodě na způsobu užívání formativního
hodnocení a sebehodnocení žáků

● na základě diskuzí v týmech (především projektu Pomáháme školám k úspěchu ) byly
stanoveny Vzdělávací cíle a priority pro školní roky 2022-2025, ZDE. V dokumentu je
kladen důraz na efektivní hodnocení, sjednocení přístupu a odklonu od pouze sumativního
hodnocení 

3. Podpora digitální gramotnosti žáků i pedagogických zaměstnanců
● Nová informatika - od 1.9. 2021, větší propojení do všech předmětů
● diskuze na úrovni celého pedagogického sboru - zahájení v úterý 31.8.2021
● nastavení prostředí pro “kombinovanou výuku - propojení Edookitu a Google učebny minimálně od 3.

třídy
● vytvoření kurzů v Google Učebně - do konce týdne (10.9.), pro každý předmět, který se vyučuje dvě a

více hodin týdně pro 3. až 9. třídy. Kurzy se nezřizují též pro předměty s výchovným zaměřením
(TV, VV  a další, ty stejně spadají do kategorie méně než dvě hodiny týdně) Provedou jednotliví
vyučující.

REFLEXE:
● Nová informatika  od 1.9. 2021, větší propojení do všech předmětů - probíhá dle nastaveného

ŠVP. V osmén a devátém ročníku v rámci ŠVP potvrzeny ročníkové práce a Absolventská práce.
Díky vedení informatiky učitelkami prvního stupně probíhá efektivní zapojení digitálních
technologií do každodenníhovzdělávání

● nastavení prostředí pro “kombinovanou výuku - propojení Edookitu a Google učebny
minimálně od 3. třídy - PROVEDENO

● vytvoření kurzů v Google Učebně - do konce týdne (10.9.), pro každý předmět, který se vyučuje
dvě a více hodin týdně pro 3. až 9. třídy. Kurzy se nezřizují též pro předměty s výchovným
zaměřením (TV, VV  a další, ty stejně spadají do kategorie méně než dvě hodiny týdně)  -
PROVEDENO

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

https://docs.google.com/document/d/1UPVvHFhdZb2xEF7plZj7NN8pHIWDrknkDwPtY59FJ94/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ui33RM4QJywRSsZfNmaHBHPqQfxt7ujWj1luSzKvSOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s0i4u4jUlJvfd-iZHBOevx0N9jIaIiHE8sBL2KW9xww/edit?usp=sharing
mailto:skola@skola.zdirec.cz


4. Individuální a skupinová podpora žákům - Národní plán podpory, národní plán doučování,
činnost koordinuje  ŠPP

● přehled dětí s potřebou pedagogické intervence 
● stanovení způsobu provádění intervence - individuální, skupinové atd., stanovení termínu
● diskuze a nastavení způsobu provádění intervence - omezit prosté doučování pojmů a

zařazovat promyšlenější způsoby podporující vlastní učení žáků, náměty např. národní plán
doučování

● efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga
● administrativní zabezpečení provádění intervence - DPP, výkazy práce, apod.
● pravidelné vyhodnocení účinnosti pedagogické intervence (1x čtvrtletně)

REFLEXE:
● přehled dětí byl zpracován, sdílení na disku, vytvoření plánu doučování - individuální i

skupinové 
● zpracován přehled, vytvoření systému měsíčních výkazů, proplácení z prostředků NPO v rámci

dohody provedení práce. Za celý školní rok 2021/2022 realizováno celkem 489 hodin 
individuální a skupinové podpory 

● průběžné konzultace a podpora ze strany obou speciálních pedagožek 
● efektivní zapojení asistentů pedagoga do systému individuální a skupinové podpory 

5. Systém hodnocení zejména pedagogických zaměstnanců - personální podpora, individualizace
dalšího vzdělávání, ZDE

● průběžné seznamování s jednotlivými prvky systému hodnocení (např. Zjednodušený
Standard pedagogického pracovníka)

● realizace hodnocení zaměstnanců - duben, květen 2022
REFLEXE:
Anketa Kvalitní škola z pohledu pedagoga základní školy, výsledky ZDE
Systém hodnocení zaměstnanců - zadání a vyhodnocení, výsledky ZDE
Individuální pohovory s učiteli ZŠ a asistenty - září 2022
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Příloha č.3  - Vlastní hodnocení pedagogických pracovníků v rámci Standardu pedagogického
pracovníka a Standardu digitálních kompetencí pedagogického pracovníka

Standard asistenta pedagoga - přehled výsledků

1. Učební proces
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2. Prostředí učení
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3. Plánování a evaluace

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

mailto:skola@skola.zdirec.cz


4. Komunikace a interakce
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e-mail: skola@skola.zdirec.cz, tel.: 561 111 444, 774 115 270
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Standard učitele základní školy - přehled odpovědí

1. Učební proces
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2. Prostředí učení
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3. Plánování a evaluace

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
e-mail: skola@skola.zdirec.cz, tel.: 561 111 444, 774 115 270
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4. Komunikace a interakce

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Standard digitálních kompetencí pedagogického pracovníka - přehled odpovědí
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1. Profesní zapojení

2. Digitální zdroje
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3. VÝUKA
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4. Digitální hodnocení
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5. Podpora digitálních kompetencí žáků
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Příloha č.4  - Kvalitní škola z pohledu realizace projektu Pomáháme školám k úspěchu
Znaky škol

s horšími výsledky

ve vzdělávání

Naše konkrétní změna (náš pokrok) díky

projektu PŠÚ.

Znaky úspěšných škol

Proměny

leadershipu a vize

školy, byrokratický

leadership bez

důrazu na vzdělávací

výsledky žáků.

Vedení školy je na vysoké úrovni, dbá na kvalitu
výuky a učení. Monitoruje digitální kompetence
učitelů a standardy učitelů. Dotazníky
pracovníků školy (pedagogických) jsou vždy
vyhodnocovány a výsledky prodiskutovány. 
Vizí školy je činnost, odpovědnost, úspěch a
radost. 

Vytvoření týmu lidí zapojených v projektu Pšú,

vedení čtyř “jezdících “ členů,  skupinové sdílení

zkušeností a nápadů, tandemová výuka a

vyhodnocování lekcí. Podpora projektu a

zapojení ze strany vedení školy. 

Vysoká kvalita pedagogického
vedení školy, kolektivní
charakter pedagogického
vedení (leadership ředitele
školy i učitelů)
Vize a hodnoty školy

orientované na kvalitu výuky

a učení

Učitelé pracující

samostatně či

v malých

skupinkách,

chybějící struktury

pro spolupráci a

nedůvěra.

Soustavnější práce jak v menších, tak ve větších
seskupeních. Právě přenesení se přes počáteční
nedůvěru (co přesně dělat, jakým způsobem,
pochybnosti o vlastních schopnostech, apod.)
vedlo k užší spolupráci a zapojení dalších
učitelů do projektu.
Učitelé si vzájemně poskytují materiály, které
následně reflektují. Spolupráce učitelů v rámci
PŠÚ i s učiteli mimo projekt. Ochota učitelů
zkoušet nové “věci”.

Vstřícná a rychlá komunikace mezi kolegy i s

rodiči žáků. Postupně převládající prostředí

vzájemné důvěry, spolupráce a sdílení nápadů,

zkušeností. Pozvolné překonávání  nedůvěry ke

změnám a novým přístupům ve vzdělávání.

Kvalitní spolupráce aktérů
školy (vedení školy, učitelé,
žáci a jejich rodinní zástupci,
případně zřizovatel a externí
partneři) založená na
vzájemné důvěře
Prostředí přátelské k zavádění

přínosných změn

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, IČ:70909709
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Častější změny
aktérů školy – vyšší
fluktuace ředitelů a
učitelů

Na škole je dlouhodobě stabilní vedení školy,
posílené o druhého zástupce ředitele. Vedení
školy podporuje profesní rozvoj svých
pedagogických pracovníků. Pilotujeme některé
programy, efektivně využíváme moderní
informační technologie.

Dlouhodobá stabilita pedagogického týmu školy,
celková spokojenost s působením na naší škole.

Stabilita vývoje – dlouhodobě
působící vedení školy,
dlouhodobé a systematické
utváření kvalifikovaných
pedagogických sborů.

Učitelé učící tak, jak

vždy učili, bez zájmu

o změny, vyhýbání

se veřejné diskusi

(strategie „vejít do

třídy a zavřít dveře“)

Učitelé ve větší míře využívají možnost
kolegiální spolupráce, podílejí se vlastními
názory na přípravě hodin, příp. menších
projektů, realizuje se více výuka v tandemech.
Proběhla akce Den s novou informatikou, jejíž
součástí byly i ukázky hodin zaměřených na
čtenářskou gramotnost. Jednotliví učitelé se
aktivně účastní webinářů, letních škol a věnují
se vlastnímu profesnímu rozvoji. Učitelé se
aktivně zapojují do sebevzdělávání, samostatně
vyhledávají zdroje vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci se otvírají novým

postupům a metodám, kladou důraz na

čtenářskou gramotnost (výrazné pobídky ze

strany vedení školy). Většinou jsou ochotní se

podílet na aktivitách školy nad rámec vyučování.

Učitelé otevření vlastnímu
profesnímu rozvoji, ochota
podílet se na aktivitách
rozvoje a prezentace školy
Vysoká spokojenost učitelů
s prací ve škole

Chybějící spolupráce

aktérů školy

v oblasti analýzy

vzdělávacích

výsledků a

vzdělávacího

pokroku žáků

Učitelé se snaží o systematické sledování
vzdělávacích výsledků svých žáků. Využívají
prvků formativního hodnocení. 
Ve spolupráci se školními speciálními pedagogy
identifikujeme vzdělávací obtíže v rané fázi. Děti
se SVP i nadané jsou podporovány. Je
realizována pravidelná pedagogická intervence
či doučování. Učitelé postupně zkoušejí
způsoby formativního hodnocení, sumativní
hodnocení doplňují komentáři. Na škole probíhá
systematické a promyšlené testování žáků v
různých oblastech. 

Postupné přijímání prvků formativního

hodnocení, ústup od čistě sumativního

hodnocení, učitelé více podněcují žáky k aktivní

účasti na svém vzdělávání i hodnocení, začíná se

více používat sebehodnocení žáků, vrstevnické

hodnocení. Ve škole již několik let působí školní

poradenské pracoviště, v týmu jsou i speciální

Důraz na systematické

sledování vzdělávacích

výsledků žáků, poskytování

zpětné vazby (formativní

hodnocení) a identifikace

vzdělávacích problémů v rané

fázi vývoje (diagnostika)
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pedagogové, včasně identifikují a řeší vzdělávací

problémy žáků.

Pochybnosti učitelů
o možnosti pokroku

žáků (nízká

akademická

očekávání), kultura

vinící z neúspěchu

žáky a jejich původ

Učitelé připravují vhodné materiály přiměřené
věku, schopnostem žáků tak, aby se rozvíjeli a
zažívali úspěch. V žácích je podporována vnitřní
motivace. Učitelé pečlivě plánují průběh
vyučovací hodiny, připravují podnětné a
zajímavé materiály, podporují žáky a motivují je
k úspěchu. 

Pedagogové se pomalu učí, při sledování

dosažení cílů, více hledět na individuální pokrok

každého žáka a nesrovnávat sumativně s

ostatními žáky. 

Formulace dostatečně
ambiciózních a přitom

dosažitelných cílů učení a

„naprogramování“ prostředí

na úspěch

Pesimismus žáků,
nezájem o osobní
rozvoj a úspěch,
nečinnost daná
obavou z chyb

V souvislosti se zřízením nové moderní školní
knihovny byl zaznamenán zvýšený zájem o
čtení, půjčování knih. Vedlejším efektem je, že
některé třídy tráví v jejích prostorách vyučovací
hodiny a žáci svůj volný čas. Trendem v naší
škole je důvěra ve schopnosti žáka.

Žáci jsou motivováni k osobnímu rozvoji a
úspěchu, začíná se více prosazovat vnitřní
motivace a strach ze špatných známek ustupuje,
žáci se přestávají bát svých chyb a učí se je
využít ke svému prospěchu a dalšímu rozvoji.
Prostředí optimismu a úspěchu je také
umocňováno mnohými vynikajícími výsledky
žáků ve vědomostních a
dovednostních soutěžích (angličtina,
matematika, recitace, přírodovědné disciplíny,
dějepis..)

Akademický optimismus jako
relevantní teoretický koncept

Průběh výuky –

zadávání úkolů bez

zpětné vazby, horší

klima třídy,

neefektivní využití

času výuky

Učitelé navozují bezpečné prostředí v hodinách.
Žáci se nebojí říct svůj názor a udělat chybu.
Učitelé ve větší míře při zadávání úkolů žákům
práci strukturují, připravují konkrétní kritéria pro
hodnocení jejich prací. Probíhá také vzájemné
sdílení a reflexe. Vzájemné sdílení žáky nejen
obohacuje o další náměty, ale také přispívá k
celkovému rozvoji komunikace mezi nimi a
zlepšení klimatu třídy.
Během několika minulých let se výrazně mění

klima ve třídách během výuky, pedagogové se

snaží odbourávat a minimalizovat stresové

situace, více podporují žáky s horšími výsledky,

při výuce je kladen důraz na poskytování zpětné

vazby žákům. Ne zcela se ještě daří

Průběh výuky – příjemná

atmosféra hodiny, častější

výskyt situací podporujících

sebedůvěru žáků na 1. stupni

základní školy, pozitivní

přístup k individualizaci výuky
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individualizovat výuku podle potřeb a schopností

každého žáka.
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