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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí  
                                        okres Rychnov nad Kněžnou 
 
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina,  

                                školní výdejna 

 

Adresa: ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

                 1. máje 48 

                 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

E-mail:   ZŠ: reditelka@zsmsalbrechtice.cz   

                  MŠ: skolka@zsmsalbrechtice.cz 

 

Web: https://www.zsmsalbrechtice.cz 

 

Telefony:  ZŠ         494 371 694                   

                     MŠ        494 371 238 

                  ŠD, ŠV   494 372 564 

 

Identifikátor zařízení: 650 031 253 

Banka: č. ú. – 78 – 93 78 740247/0100 

IČO: 750 17 105 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: Obec Albrechtice nad Orlicí 

                        Na Výsluní 275 

                        517 22 Albrechtice nad Orlicí   

Tel./fax: 494 371 425 

E-mail: albrechtice@nadorlici.cz 

 

Starosta obce: Jaromír Kratěna       

    

Ředitelka školy: Mgr. Simona Baláčková; vedoucí učitelka MŠ - Iva Pecháčková  

 

Všechna zařízení jsou umístěna ve dvou sousedních budovách se společným školním 

dvorem, hřištěm a školním pozemkem. 

 

Obě budovy ZŠ se nacházejí v ulici 1. máje: 

 v č. p. 48 sídlí základní škola a jedna polodenní třída MŠ 

 v č. p. 71 mateřská škola, školní družina a školní výdejna 
 

mailto:skolka@zsmsalbrechtice.cz
https://www.zsmsalbrechtice.cz/
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V budově základní školy se nachází 5 tříd (z toho jedna patří mateřské škole), sklep, 

učebna s TV nářadím, dvě šatny, kabinet, ředitelna, 2 prostorné haly a půda. 

Jedna třída zároveň slouží jako učebna s počítači, kterými jsou vybaveny i třídy MŠ     

a třída v přízemí. Všechny učebny ZŠ jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

 

Ve druhé budově se v přízemí nachází výdejna a družina, celé 1. poschodí patří MŠ. 

 

Základní škola byla organizována jako málotřídní ZŠ 1. - 5. ročník. 

Ve škole se žáci pěti ročníků učili ve třech třídách. 

V tomto školním roce byl spojen 2. a 3. ročník; 4. a 5. ročník.  

Školu navštěvovalo na konci roku 51 žáků - kapacita ZŠ: 100 žáků. 

 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – „ŠKOLDA“ – Č. j.: ZŠ - Kr - 67/2017. 

 

Školní družina 

ŠD se nachází v budově MŠ a ŠV. Využívá pro svou činnost prostory v části ŠV, ZŠ        

- PC učebnu, školní hřiště a tělocvičnu. 

 

Kapacita ŠD: 25  

Zařazeni žáci ve věku – 6 – 10 let 

Provozní doba: 6,30 – 8,00h; 12,00 – 16,00h 

 

Ve školní družině bylo po celý rok přihlášeno 25 dětí v jednom oddělení - žáci         

1. ročníku; 2. ročníku a 3. ročníku. 

 

Materiálně – technické podmínky školy 

Technicky je škola vybavena dobře. V učebně PC je celkem 12 počítačů s výukovými 

programy a 1 notebook pro žáka s PO-4. Všichni zaměstnanci a žáci při hodině 

informatiky mají neomezený přístup na internet. V rámci projektu EU Peníze do škol 

je v každé třídě interaktivní tabule.  

Pro výuku tělesné výchovy využívá škola tělocvičnu a školní hřiště.  

Je potřeba se zaměřit na vybavení modernějšími didaktickými pomůckami a dále na 

výměnu nábytku v jednotlivých třídách. 

 

Další charakteristika školy 

- Priority školy – kvalitní výuka (dát základy kvalitního vzdělávání žáků)  

- Bezpečné podmínky ke vzdělávání (vytvářet bezpečné a zdravé prostředí školy)             

- Škola jako komunitní centrum obce 

- Jsme součásti života obce - úzká spolupráce se zřizovatelem, s ostatními 

organizacemi 

- Důležitá spokojenost a vzájemná spolupráce – žáci – rodiče – zaměstnanci školy 

- Táhneme za jeden provaz – je pro nás důležitá zpětná vazba od rodičů, žáků 

- Naše motto - Každé dítě je v něčem nadané 
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- Různé metody výuky – efektivnost pro úspěch každého žáka 

- Propojování školní výuky s realitou – exkurze, projektové dny 

- Důraz kladen u pedagogů na – spolupráci – komunikaci – vzdělávání 

- Jsme otevřeni novým přístupům – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Inkluze – „dobře musí být všem“ (spolupráce s asistenty) 

- Individuální přístup k dětem  

 

Údaje o školské radě 

Datum zřízení: 14. 11. 2005 

Počet členů školské rady: 3 

 

Radu v současné době tvoří jeden zástupce obce – paní Eva Králová (od 31. 10. 2018     

- 2022), jeden zástupce rodičů - Ing. Jana Orságová (od 22. 11. 2017) a jeden zástupce 

pedagogických pracovníků - Mgr. Jana Karásková (od 20. 11. 2017). 

 

2. Personální zabezpečení činnosti školy 

 
Personální podmínky jsou na naší škole velmi dobré a všichni pedagog. pracovníci 

MŠ a ZŠ jsou plně kvalifikovaní včetně potřebných specializací pro společné 

vzdělávání. 

 

2.1. Základní škola 
 

Ředitelka školy  

Mgr. Simona Baláčková - absolventka SPgŠ - Nová Paka                                             

- UHK Hradec Králové - učitelství 1. stupeň ZŠ speciální pedagogika ml. šk. věku 

- UHK - Výchovné poradenství; Kvalifikační studium pro ředitele škol a škol. zařízení  

- jmenována do funkce ředitelky školy s účinností od 01. 08. 2018 na základě  

  konkurzního řízení vyhlášeného Obcí Albrechtice nad Orlicí; délka praxe 18 let 

 

Učitelky ZŠ 

Mgr. Romana Blažková - absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze 

- učitelství pro speciální školy; délka praxe 26 let 

 

Mgr. Jana Karásková - absolventka PF Hradec Králové 
- učitelství 1. stupeň ZŠ; délka praxe 26 let 
 

Mgr. Lenka Otavová - absolventka PF Hradec Králové 

- učitelství 1. stupeň ZŠ; délka praxe 23 let 

 

Asistentky pedagoga ZŠ 

Bc. Radka Vondráčková - délka praxe 26 let 

 

Dana Matějková - délka praxe 14 let 
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Administrativní pracovnice školy 

Kateřina Klímová - od 01. 03. 2019, délka praxe 23 let 

 

Školník 
Zdeněk Kupka  
 
Uklízečka ZŠ 
Lenka Jaroměřská 

 

2.2. Školní družina 

 

Vychovatelka 
Bc. Radka Vondráčková + asistentka pedagoga Dana Matějková 

 
Uklízečka ŠD  
Jaroslava Jelínková 

 

2.3.  Mateřská škola 
 
Vedoucí učitelka 
Iva Pecháčková, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 36 let 

 

Učitelky MŠ 
Ivana Kubcová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 43 let 

Romana Švikruhová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 35 let 

Jolana Faltysová kvalifikovaná uč. MŠ – na MD od 27. 2. 2019; délka praxe 9 let 

Kateřina Klímová, studující obor předškolní pedagogiky na Vysoké škole Humanitas 

– fakulta společenských studií - od 19. 02. 2019 učitelka v MŠ; délka praxe 13 let 

  
Uklízečka MŠ 
Jana Sychrová 
 

2. 4.  Školní výdejna 
 

Jana Sychrová - administrativní pracovnice ŠV 

Lenka Jaroměřská - pracovník provozu ŠV 

Jaroslava Jelínková - pracovník provozu ŠV a uklízečka ŠV  

 

 

3.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce                      

a následném přijetí do školy 

 

Zápisu do prvního ročníku školního roku 2020/2021 se zúčastnilo 14 dětí, do školy 

bylo přijato 12 žáků (+ 1 žákyně opakuje 1. ročník) a byly podány 2 žádosti na 

odklad školní docházky. 
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4. Výsledky vzdělávání žáků ZŠ 

Přehled klasifikace na konci šk. roku 2019/2020 

Třída Počet žáků S vyznamenáním ᴓ prospěch Chování  
I. 10 9 1,139 velmi 

dobré 
II. (2. a 3. ročník) 20 17 1,270 velmi 

dobré  
III. (4. a 5. ročník) 21 16 1,309 velmi 

dobré  
CELKEM 51 42 1,239  

 

Testování žáků z 5. ročníku neproběhlo z důvodu uzavření školy od 11. 03. 2020 do 
24. 05. 2020 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 03. 
2020 (zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků             
a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách                
a školských zařízeních).  K 31. 08. odešlo z 5. ročníku 8 žáků do ZŠ Týniště nad Orlicí. 

 

Přehled zameškaných hodin za školní rok 2019/2020 
 

 Třída Zameškáno celkem za školní rok 

2019/2020 

 ᴓ na 1 žáka 

  
I. třída   430 43,000 
II. třída 724 36,200 
III. třída 973 46,333 
Celkem                           2 127 41,844 

Žáci zameškali za celý školní rok 2019/2020 celkem 2 127 hodin.                           
Průměr na jednoho žáka je 41, 844 hodin. Všechny hodiny byly řádně omluveny. 

Po celý školní rok byl při vyučování brán zřetel na individuální a věkové zvláštnosti 

žáků ve všech ročnících a nadaným žákům, slabším a žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kterým byla věnována soustavná péče; škola využívala            

2 asistenty pedagoga. 

Na konci školního roku bylo ve škole 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Integrace 

- 3 žáci s IVP (individuální vzdělávací plán) 

- 13 žáků s PLPP (plán pedagogické podpory) 

- 2 asistenti pedagoga  

Předměty speciálně pedagogické péče byly 2 a vedly je Mgr. Romana Blažková              

a Mgr. Simona Baláčková. Dva žáci pracovali s podporou asistenta pedagoga. 
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Poradenské služby 

Škola využívá služeb Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálně 

pedagogického centra v Rychnově nad Kněžnou a SPC Hradec Králové.  

Na škole máme poradenský tým – výchovný poradce – kontaktní pracovník 

školského poradenského zařízení – metodik prevence – třídní učitel. 

 

Řízení školy 

Třídní schůzky a informace o prospěchu a chování žáků probíhaly 1x ročně ve formě 

Triád (učitel – rodič - žák) a online z důvodu uzavření školy a 2x ročně formou 

individuálních konzultací. V případě řešení akutních záležitostí byly k dispozici 

konzultační hodiny všech vyučujících a v případě dotazů, připomínek, popř. sdělení 

stížností mohli zákonní zástupci kdykoliv kontaktovat třídního učitele nebo ředitelku 

školy. 

 

Vyřizování stížností 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla řešena žádná stížnost. 

 

5. Údaje o prevenci rizikových jevů a šikany 
 

Škola plnila školní preventivní program schválený pedagogickou radou                      
dne 31. 10. 2019. 
Školním metodikem prevence ve šk. r. 2019 – 2020 byla Mgr. Romana Blažková. 

 

Přehled sledovaných jevů a počet řešených případů 

Počet případů 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

Užívání alkoholu 0 0 0 0 0 

Kouření 0 0 0 0 0 

Užívání marihuany 0 0 0 0 0 

Ostatní nelegální drogy 0 0 0 0 0 

Gamblerství 0 0 0 0 0 

Nadměrné užívání PC a 

TV(nad 5 hodin denně) 

0 0 0 0 0 

Šikana mezi žáky 0 0 0 0 0 

Hrubé chování ke 

spolužákům 

0 0 0 0 0 

Agresivita vůči 

vyučujícím 

0 0 0 0 0 

Záškoláctví 0 0 0 0 0 

Krádeže 0 0 0 0 0 

Násilí 0 0 0 0 0 

Vandalství 0 0 0 0 0 
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Sprejerství 0 0 0 0 0 

Týrání a zneužívání 

dětí a mladistvých 

0 0 0 0 0 

Negativní působení 

sekt 

0 0 0 0 0 

Extremistické projevy 0 0 0 0 0 

Rasismus  0 0 0 0 0 

Extrémní rizikové 

sporty 

0 0 0 0 0 

Rizikové chování  

v dopravě 

0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální 

chování 

0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu 

potravy 

0 0 0 0 0 

Sebepoškozování 0 0 0 0 0 

Škola měla vypracován Minimální preventivní program (MPP) a veškeré školní 
aktivity vycházely z tohoto programu s cílem předcházet rizikovému chování                 
a naučit žáky různým dovednostem, zručnostem a aktivitám, které vedou ke zdravé - 
mu životnímu stylu a prevenci rizikového chování. 

Vytvářeli jsme prostor pro navazování kamarádských vztahů a pro společný školní    
život. Ve školním roce 2019/2020 nebyly na naší škole zaznamenány žádné 
závažnější projevy rizikového chování. Řešily se pouze drobné roztržky mezi žáky, 
případně jejich nevhodné chování ke spolužákům. Veškerá jednání probíhala pouze                      
s dotyčnými žáky, případně s jejich rodiči.  

Akce, které v tomto školním roce proběhly podle měsíčních plánů v preventivním 
programu, nám pomohly naplnit znalostní kompetence v jednotlivých ročnících.  

Všechny aktivity, které na naší škole proběhly, byly kladně hodnoceny dětmi, jejich 
rodiči, vyučujícími i ostatní veřejností obce.  

K podpoře primární prevence na škole byla v lednu 2020 podána žádost o grant            
na Etickou výchovu a v květnu byla schválena.  

Přiznaná dotace byla využívána k úhradě preventivních programů – Divadlo Ve Tři; 
Muzikoterapie a prožitkového bubnování, program Hravá prevence, na celoškolní 
akci přespolního běhu (startovní čísla a medaile), na propagační vitrínu pro školu                
a výtvarný a kreativní materiál pro školní rok 2019/2020). 
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Akce k prevenci sociálně rizikového chování – 1. pol. šk. r. 2019 - 2020 

 

- Loučení s létem - vystoupení pro DD Albrechtice n. O. 

- Netradiční bubnování 

- Úvodní třídní schůzky + seznámení s organizací prevence rizik. chování na škole 

- Prevence tak trochu jinak - Divadlo Ve tři 

- Brigáda s rodiči – zahrada, půda (15. 10. 2019) 

- Zebra se za tebe nerozhlédne - bezpečnostní program Policie ČR (3. a 4. r.) 

- Zapojení do soutěže Kraj pro bezpečný internet (5. ročník) 

- Schůzky s rodiči - Triády (učitel, rodič, žák) 

- Hravá prevence - 1 představení (p. Pečenka)  

- Doteky naděje – program s pí Moravcovou (zrakově postižená)  

- Kavárny s rodiči 

- Individuální konzultace o prospěchu a chování 

- Vánoční program pro DD Albrechtice n. O. 

- Vánoční jarmark s programem pro veřejnost u kostela na návsi 

 

Akce k prevenci sociálně rizikového chování – 2. pol. šk. r. 2019 – 2020 

 

- Projekt Zdravé zuby 

- Masopust - akce s OÚ 

- Individuální konzultace online - Triády (učitel - rodič - žák) 

- Začátek projektu Kočičí zahrada v 1. a 2. r. -Prvouka 

 

Účast v soutěžích 

 Česko sportuje 

 Přespolní běh 

 Výtvarná soutěž - Voda 

 Výtvarná soutěž Můj mazlíček - gymnázium Rychnov n. Kněžnou 

 Kraj pro bezpečný internet (5. ročník) 

 Recitační soutěž 
 

Propagace 

 Pro rodiče – informace v žákovských knížkách, webové stránky školy, třídní 
schůzky, konzultační hodiny, nová vitrína na budově školy  

 Pro učitele – pedagogické porady, metodické schůzky, materiály 

Akce, které se vzhledem k uzavření škol od 11. 03. 2020 nekonaly:  

 Beseda s metodičkou PPP KHK RK pro rodiče s názvem Internet (ne)bezpečně 

 Dopravní soutěž 

 Beseda se strážníkem Městské policie 

 Projekt Bezpečná cesta 1. a 5. ročníku 

 Multikulturní program - Žijeme v rytmu Afriky  
(termín bude domluven ve školním roce 2020/2021) 

 Školní akademie na konci šk. roku 
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 Turistický výlet s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí 

 Kurz dopravní výchovy zpočátku probíhal i online a bude dokončen v říjnu 
roku 2020 
 

EVVO - 1. pol. šk. r. 2019/2020 

 
- Informace pro rodiče - třídění v naší škole, sběr bylin, pomerančové a citronové    

   kůry; Recyklohraní 

- Připomenutí důležitosti pro zdraví a začátek pitného režimu, Školní mléko  

   a Ovoce do škol 

- Výzdoba školy – přírodní materiály 

- Projekt družiny ke Dni zvířat - škola se připojuje 

- Program s dravci 

- Podzimní úklid zahrady 

- Účast žáků 4. a 5. ročník v soutěži - Recyklohraní 

- Využití přírodních materiálů při výzdobě školy a tvorbě vánočních dárků pro rodiče  

   (dřevo) 

- Pomoc drobnému ptactvu - Sypeme ptáčkům – žáci 1. ročníku 

 

EVVO - 2. pol. šk. r. 2019/2020 
 

- Projekt Bohatství na dosah - začátek sběru léčivých rostlin 

- Příprava a práce na školním pozemku, využití hlíny z kompostéru, pokusy  

   s klíčením, setí sadby 

- Využití dvora pro vyučování v přírodě 

- Vyhodnocení soutěže ve sběru léčivých bylin, pomerančové a citronové kůry 

- Akce s třídními učiteli - úpravy bylinkové zahrádky, vytvoření nových záhonů 

 

Akce, které se vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 nekonaly:  

- Tonda obal na cestách - program k třídění odpadu 

- Vynášení Morany - využití přírodních materiálů při tvorbě Morany (žáci 5. ročníku) 

- Projekt ke Dni Země – Půda; úklid v okolí školy a podél břehu řeky Orlice 

   - připomenutí důležitosti třídění odpadků 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

I ve školním roce 2019/2020  probíhalo DVPP. Akce, kterých jsme se 

zúčastnili, byly vybrány s ohledem na potřeby školy a jejich výběr byl 

přizpůsoben plánu DVPP, kde hlavními cíli bylo vzdělávání v oblastech: 

 

 RVP a ŠVP, ČŠI - ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ,  

            vychovatelka ŠD, učitelky ZŠ a MŠ 

 Nové právní předpisy - vedoucí pracovníci 

 Koučovací techniky – MAP Libchavy 

 Výuka ve třídě se spojenými ročníky – využití mentoringu 

 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

           - učitelé ZŠ, MŠ, asistenti pedagoga 

 Výuka jednotlivých předmětů - čtenářská, finanční a informační  gramotnost 

-  všichni ZŠ 

 Jak vést děti ke spolupráci, komunikaci - učitelé ZŠ, MŠ, asistenti pedagoga 

 Zajímavé techniky výroby - využití v pracovních činnostech  

            a v „ pracovních dílnách“ - učitelky MŠ, ZŠ a vychovatelka ŠD 

 Environmentální výchova – koordinátor EVVO 

 První pomoc pro žáky a zaměstnance školy 

 Etická výchova – zapojení do ŠVP 

 Vzájemné hospitace mezi sousedními MŠ a ZŠ 

 

Probíhající mentoring ve šk. r. 2019/2020 – MAP Libchavy         

Mentoring pro ředitelku školy - Mgr. Simonu Baláčkovou – PhDr. Romana Lisnerová;  
mentoring pro tř. uč. Lenku Otavovou (4. - 5. roč.) - Mgr. Lenka Ludvíčková 

Akcí DVPP účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, využíváme hlavně nabídek 

Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, NIDV, MAP, 

jsme zapojeni do ekologického sdružení Mrkev a Mrkvička a nově do projektu – 

Skutečně zdravá škola.  

 

Přehled DVPP – MŠ + ZŠ za 1. pol. školního roku 2019/2020 

- Školení – Triády ZŠ – Borohrádek  

- Školení 1. pomoci pro ZŠ, ŠV a pro MŠ s programem 

- Učitel koučem – MAP Libchavy – 1x učitelka ze ZŠ; 2x učitelka MŠ 

- Učitel jako vědomý průvodce třídy – MAP Libchavy – 1x vychovatelka ŠD 

- Podpůrná opatření spojená s financováním, výkaznictvím a vedením školní 

dokumentace 

- Strategické řízení a plánování ve školách pro ředitelku školy a vedoucí učitelku 

- Řešení aktuálních problémů v MŠ 

- Etická výchova - ředitelka školy, učitelky ZŠ 
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- EV – Asertivita a zdravé sebeprosazení; Potřebují dnešní děti vzory?; Spolupráce 

rodiny a školy 

- Etika a vývoj české společnosti po listopadu ´89 

- Setkání logopedických asistentů v SPC v Rychnově n. Kněžnou 

- Tvořivá výtvarná dílna – Rychnov nad Kněžnou 

- ČŠI – Regionální konference pro ředitele ZŠ a MŠ v Pardubicích 

- Rozvoj obcí a regionů 2019 

- Poradenský den – prevence ve škole 

 

Přehled DVPP – MŠ + ZŠ za 2. pol. školního roku 2019/2020  

 

- Učitel koučem – MAP Libchavy – 1x učitelka ze ZŠ; 2x učitelka MŠ 

- Učitel jako vědomý průvodce třídy – MAP Libchavy – 1x vychovatelka ŠD 

- EV – Prosociální chování a umění sebereflexe; Životní hodnoty 

- MŠ - Diagnostika předškolního dítěte 1 + Diagnostika předškolního dítěte 2 

- Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení 

- Změny právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 

- Poradenský den – komunikace s rodiči žáků 

- Strategické řízení a plánování – Tvorba plánu profesního rozvoje – online 

- Život v digitální karanténě – webinář 

- MŠ – porada ředitelů online – pracovně právní problematika, provozní záležitosti;  

  Zápis do MŠ; Platná legislativa od 01. 09. 2020 - Mgr. Svatava Odlová - online 

- Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku - online 

- Základní první pomoc u nejčastějších akutních stavů u dětí - online 

- Strategické řízení a plánování – Evaluace pokroku školy - online 

- Financování regionálního školství – webinář 

- Spisová služba ve školách – online 

- Co nám online vzdělávání dalo a vzalo a co to vlastně je? 

- Kurz v intuitivní pedagogice – 01. 07. – 07. 07. 2019 – Mgr. Simona Baláčková 

Samostudium 

 Individuální samostudium v rámci svých kompetencí 

 Tvorba aktualizace webových stránek 

 Kurzy a školení dle vlastního výběru 
 

Ostatní školení a kurzy - pro všechny zaměstnance školy: 

- Pravidelné BOZP a PO  

- Školení pro topiče plynových kotlů - školník  

- Školení Triády – pedagogičtí pracovníci ZŠ + vedoucí učitelka MŠ - 26. 08. 2019 

- Kurz 1. pomoci – 9 zaměstnanců školy - 27. 08. 2019 

 

Hospitace v jiných MŠ:  

Mgr. Simona Baláčková (ředitelka školy) + vedoucí učitelkou MŠ – Iva Pecháčková 

- 06. 11. 2019 – Návštěva v MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou  

- 19. 02. 2020 – Návštěva v MŠ Borohrádek  

- 25. 03. 2020 – Návštěva ZŠ a MŠ Černilov – neuskutečněno (Covid-19) 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Opět pro nás bylo důležité nejen děti dobře naučit, ale i je vést ke slušnému chování, 

k uctívání tradic, k sounáležitosti s obcí, ke zdravému způsobu života. 

  

Naší snahou je děti nejenom vzdělávat a vychovávat, ale nabízet jim i další aktivity, 

učit se umět udělat něco i pro druhé a k tomu využíváme rodinného prostředí školy.   

 

Spolupráce s ostatními institucemi 

Snažíme se i o dobrou prezentaci školy na veřejnosti a záleží nám na dobré spolupráci 

s MŠ (každý měsíc tematické setkávání a spolupráce), s rodiči, s obcí, s okolními 

školami – ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí a ZŠ Týniště nad Orlicí. Pokračuje i užší 

spolupráce: DDM Sluníčko Týniště n. O.; ZUŠ Týniště n. O., Městská knihovna 

Týniště nad O.; Obecní knihovna Albrechtice n. O. a Policie ČR. 

 

Na škole byly organizovány tyto zájmové kroužky:   
 

- Pěvecký kroužek pod vedením Mgr. Jany Karáskové 

- Divadelní kroužek - DDM Sluníčko 

- Stolní tenis - DDM Sluníčko 

- Taneční kroužek  - DDM Sluníčko 

- Ve 4. třídě probíhal pod vedením Mgr. Lenky Otavové 18 hodinový kurz dopravní     

   výchovy zakončený testy za přítomnosti strážníka Městské policie Týniště n. O. 

 

- Během školního roku 2019/2020 se žáci účastnili několika kulturních představení. 

- V rámci prevence a EVVO proběhla řada programů zaměřených na prevenci 

rizikového chování u žáků. Tyto programy zařazujeme pravidelně, jelikož si 

uvědomujeme jejich důležitost. V tomto šk. roce nebylo řešeno žádné vážnější 

porušení školního řádu. 

- Po celý školní rok žáci naší školy navštěvovali programy v Městské knihovně   

   v Týništi n. O. a v Obecní knihovně v Albrechticích nad Orlicí. 

- Celý rok probíhal sběr pomerančové, citronové kůry a na jaře sběr léčivých rostlin. 

- Za celý školní rok proběhl 2x sběr papíru a dále jsme byli zapojeni do sběru   

   elektrospotřebičů a vybitých baterií – Recyklohraní. 

- Všichni žáci školy absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku v PŠ Dobruška. 

- Po celý školní rok byl zajištěn pitný režim.  

- Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol (Bovys) a Mléko do škol (Laktea) 

- Žáci 4. - 5. ročníku společně s tř. uč. a ve spolupráci s pedag. zaměstnanci školy  

  tvořili články do místního zpravodaje.  

- Školní družina se zapojila do akce Česko sportuje. 

- Kavárny pro rodiče z MŠ a ZŠ – vize a záměry školy společně s ředitelkou,                     

   s učiteli a s rodiči. 
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Akce školy ve šk. roce 2019/2020 
 

SRPEN 

- Úklid kabinetu, tříd a půdních prostor (všichni zaměstnanci ZŠ, MŠ) 

- Rozdělení tříd 2019 – 2020 - třídnictví ve třídách: 

1. r. – tř. uč. Mgr. Romana Blažková 

2., 3. r. -  tř. uč. Mgr. Jana Karásková, asistent pedagoga pí Bc. R. Vondráčková 

4., 5. r. – tř. uč. Mgr. Lenka Otavová, asistent pedagoga pí D. Matějková 

- Školení - Triády ZŠ (UČ + AS) - Kino Borohrádek  

- Školení 1. pomoci pro ZŠ v ZŠ Žďár nad Orlicí - PE, KU, SY 

- Školení 1. pomoci pro MŠ s programem v MŠ Chleny - KL, ŠV 

- Provozní porada – všichni zaměstnanci; přivítání nové pracovnice ŠV pí Jelínkové 

- Porada ředitelů v Kostelci nad Orlicí 

- Pedagogická rada ZŠ a MŠ  

- přípravný týden - práce ve třídách, výzdoba – MŠ, ZŠ, ŠD + ŠV 

- kontrola rozvrhů; kontrola pořádku a čistoty, výzdoby všech zařízení (MŠ, ZŠ, ŠD, 

ŠV); odevzdat seznamy žáků a veškerou dokumentaci dle pokynů 

- ŠD – žádost o úplatu k založení + kritéria k přijetí do ŠD (VO) 

- Příprava na 1. školní den – nácvik programu pí učitelky BL, KA a OT 

- Vitrína + FCB – akce na září 2019 (ZŠ+MŠ) 

Zprovozněné zvonění – začátek každé vyučovací hodiny – 8,00h; 9,00h; 10,15h; 

11,15h; 12,10h 

 

ZÁŘÍ 

- Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 dne 02. 09. 2019 

 zvonění, vlajka, hymna ČR, přivítání a proslov pí ředitelky školy Mgr. Simony 

Baláčkové a pana starosty J. Kratěny Obce Albrechtice n. O. 

 představení prvňáčků, program žáků ze ZŠ (písničky, básničky) 

 organizační pokyny – rozdělení do tříd 

 program v jednotlivých třídách, v 1. třídě přítomnost rodičů a SPOZ 

 

Kroužky u nás v ZŠ (průzkum zájmu činností kroužků): 

Pondělí – kroužek AJ (MŠ a 1. roč.) 

               – stolní tenis (DDM Sluníčko, p. Kalous) 

Úterý – florbal (DDM Sluníčko) 

Středa – pěvecký kroužek (ZŠ Albrechtice n. O.; pí uč. KA) 

Pátek – dramatický kroužek (DDM Sluníčko; pí uč. OT) 

- Průzkum zájmu o školní mléko, ovoce do škol, pitný režim; bruslení 

- Vždy ve čtvrtek pedagogické porady od 13,30h 

- Poučení o BOZP, PO, školní řád – MŠ+ZŠ 

- Vystoupení v DD Albrechtice n. O. – Den otevřených dveří DD 

  (vystoupení žáků ZŠ pěvecký kroužek; pod vedením pí uč. Karáskové a      

   dramatizace příběhu „Babička“ žáci ZŠ pod vedením pí uč. Otavové) 
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- Muzikoterapie MŠ + ZŠ (hrazeno z grantu prevence) - zážitkový seminář pod    

   vedením pana Štursy – netradiční hudební nástroje a bubnování  

- EVVO - Ranč Bělečko (3. - 5. roč. - OT, MA) 

- Schůzka s rodiči 1. ročníku – třídní učitelka a ředitelka školy; 2. až 5. roč. třídní    

   učitelé + dle potřeby ředitelka školy  

- Projet Staročeské posvícení ZŠ (pečení posvícenských koláčů ZŠ) + Přespolní běh        

   o posvícenský koláč (ZŠ) - školní kolo; MŠ fandí žákům ze ZŠ 

- DD Albrechtice n. O. (vystoupení žáků ZŠ a dětí z MŠ, soutěže pro děti, možnost  

   koupě charitativních předmětů) 

- 28. září – sv. Václava – výchovné využití - Den české státnosti 

  (připomenutí svátku sv. Václava a albrechtického posvícení) 

- Knihovna v Albrechticích n. O. - 3. ročník – Dětské detektivky 

  

Příprava na šk. r. 2019/2020: 

 započetí předmětu speciálně pedagogické péče + intervence (BA, OT) 

 příprava činností kroužků; sestavení tematických plánů 

 sestavení plánů činností družiny a projektu naše hodina TV navíc 

 sestavení školního preventivního programu + plány akcí  

 sestavení IVP a PLPP pro žáky s speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) 

 

ŘÍJEN 

- Sběr starého papíru ZŠ + MŠ 

- Divadlo Šípková Růženka v tělocvičně (ZŠ a MŠ) 

- Den zvířat (projekt ŠD) - Zvíře je můj kamarád (výstava našich domácích mazlíčků) 

- Keramika pro žáky ŠD v keramické dílně v DD Albrechtice nad Orlicí 

- Farmářské trhy ve Žďáru n. O. (ZŠ a MŠ) - výrobky k prodeji + vystoupení MŠ + ZŠ 

- Preventivní představení – Divadlo Ve tři (MŠ-M a ZŠ) 

- Podzimní úklid zahrady a okolí školy + brigáda s rodiči (vyklízení půdy) 

- Fotografování dětí z MŠ + ZŠ - PhotoDienst (vánoční tematika)  

- Školská rada - projednání Výroční zprávy šk. r. 2018/2019 

- Projekt MŠ - Stromy – interaktivní výstava, aktivity pro děti (ZŠ + MŠ) 

- SPC – pí Hartmanová – pozorování ve 2. - 3. roč. (IVP) 

- Výchovné využití st. svátku - 28. října - Den vzniku samostatného československého   

   státu, minuta ticha u pomníku u školy (celá ZŠ) 

- Podzimní prázdniny - 29. – 30. 10. 2019 

- Mentoring ve 4. – 5. ročníku – pí Ludvíčková + rozbor 

- Halloween – vyřezávání dýní ZŠ + MŠ – výzdoba v areálu školy 

- Připomenutí 02. 11. - Památka zesnulých 

- 2. pedagogická rada 1. čtvrtletí šk. r. 2019/20 - sebehodnotící dotazníky 

 

LISTOPAD 

- 3x bruslení žáků ZŠ – zimní stadion v Rychnově nad Kněžnou 

- Prodej AJ knih + ukázky s programem pro děti a žáky ZŠ (v hale školy) 

- Triády ZŠ (schůzky s rodiči, učiteli a žáky) + sebehodnocení v jedn. předmětech 
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- Preventivní pořad pro ZŠ - „Kdo číhá na netu“ (p. Pečenka) 

- PO - cvičný poplach – nácvik evakuace 

- Obrana před útočníkem – tř. uč. ve třídách (zápis do tř. knihy) 

- Program místní knihovny pro 1. ročník – Začínáme pohádkou 

- Akce MŠ + ZŠ – Doteky naděje aneb život ve tmě  

   (pí Moravcová – nevidomá + slepecký pes - beseda o tom, jaká úskalí mají před     

   sebou nevidomí lidé v každodenním životě a jak jim můžeme pomoci, možnost si   

   vyzkoušet vybrané aktivity (např. chůze se slepeckou holí, čtení nápojového lístku,  

   nalévání vody do skleničky pomocí zvukové pomůcky, měření a zjišťování cm - to  

   vše s maskou přes oči) 

- Výchovné využití 17. listopadu 1989 – Den boje za svobodu a demokracii - 30. výročí  

   (info na zahájení) + beseda s p. starostou Kratěnou – 4. – 5. r. 

- Ředitelské volno - 18. 11. 2020 

- Návštěva pí Pražákové z PPP RK ve 2. - 3. roč. u pí uč. Karáskové 

- Taneční vystoupení SMOT ART (Týniště nad Orlicí) – KD Týniště nad Orlicí 

- ŠD – pečení vánočních perníčků – příprava na tvořivé kavárny pro rodiče  

- Kavárny pro rodiče ZŠ – dílničky - zdobení perníčků na vánoční jarmark  

- Knihovna pro 3. ročník – Dětské detektivky 

- Zahájení plaveckého výcviku (MŠ + ZŠ) v PŠ Dorka Dobruška: celkem 10 lekcí –     

   každý čtvrtek od 8,00 – 9,30h (začátek 22. 11. 2019 – zakončení 13. 2. 2020)  

  - 37 žáků ZŠ a 10 dětí MŠ 

- Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení žáků MŠ a ZŠ  

- Příprava na Advent – výzdoba školy a tříd, výroba vánočních přání, dárečků, 

vánoční zvyky a tradice; materiál letošních Vánoc – perníčky, sláma a semínka 

 

PROSINEC 

- Výzdoba školy (adventní věnec na dveře + světýlka; adventní kalendář         

      se 14 úkoly a vánoční přáníčka – připravili žáci z 4. – 5. r. s tř. uč.) 

- Mikulášská nadílka – společně nahoře na hale ZŠ, MŠ  

- Zapojení se do soutěže Domestos – MŠ + ZŠ 

- Příprava vánočního přání – MŠ + ZŠ 

- Vánoční vystoupení žáků v DD Albrechtice nad Orlicí; MŠ Motýlek a žáci ZŠ 

- Divadlo Drak HK – Štědrej večer nastal (+prohlídka Labyrintu) 

- Mentoring pro ředitelku školy s pí Lisnerovou  

- MŠ logopedická pohádka – O pejskovi, kterému nešlo štěkat 

- Vánoční jarmark ZŠ a MŠ na návsi obce (spolupráce s obcí) - vánoční vystoupení     

   pro rodiče MŠ + ZŠ, lidové tradice, prodej výrobků + Albrechtice zpívají koledy 

- Vystoupení dětí z MŠ Beruška – OÚ Albrechtice n. O. 

- Vánoce na zámku – Doudleby nad Orlicí – ZŠ + MŠ (vánoční školní výlet) 

   (zvyky, tradice, jak vypadal prostřený štědrovečerní stůl, živě hrané divadlo – žáci  

    jako herci – Narození Ježíše; zpívání koled – velká pochvala od „pana režiséra“;  

    dílničky, posezení v zámecké kavárně, možnost zakoupení suvenýrů) 

- MŠ-M + B – Vánoční nadílka – posezení u vánočního stolu  
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- Školní Vánoce (Dopis od Ježíška – chování + předání dárků) + společné zpívání  

   koled (MŠ + ZŠ) 

- Třídní Vánoce – předávání společných dárků ve třídách, slavnostní vánoční oběd     

   pro žáky ZŠ; přípitek; proslov 5. ročník 

- Vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 – 03. 01. 2020; nástup do školy 06. 01. 2020 

 

LEDEN 

- Tři králové – legenda, koledy, zvyky - program dětí ŠD – dramatizace příběhu 

- Keramika – program ŠD (pouze přihlášené děti ŠD) 

- Dotace z kraje – podání grantů - Etika prožitkem (ZŠ); Polytechnická výchova (MŠ) 

- Program v ZŠ – knihovna pro 5. roč. – Počítačoví piráti 

- Třídní schůzky – individuální konzultace o prospěchu a chování žáků za   

   1. pololetí 2019/2020  

- Hospitace v MŠ, ZŠ a ŠD za 1. pol. 2019/2020 (dle domluvených termínů) 

- ZŠ – 3. pedagogická rada – pololetní hodnocení chování a prospěchu žáků  

- Návštěva MŠ v 1 tř. – předškoláci z Motýlků (motivace k zápisu) 

- Vyšetření přístrojem Plusoptix – zdarma, pod záštitou Lions clubu, ve třídě Beruška 

- Představení pro žáky 1. – 5. ročníku - „Paní Králíčková“ - vystoupení dramatického    

   kroužku (Albrechťáci) pod vedením pí uč. Otavové 

- Předávání vysvědčení za 1. pololetí - 30. 01. 2020; pololetní prázdniny - 31. 01. 2020 

 

ÚNOR 

- Jarní prázdniny - 03. 02. – 07. 02. 2020 

- Mentoring pro ZŠ s pí Lisnerovou - Strategický plán školy 

- Hospitace v MŠ a ZŠ za 1. pol. 2019/2020 (dle domluvených termínů) 

- Knihovna 2. roč. – Komiksové počteníčko 

- Český rok – literárně dramatické pásmo pro MŠ a ZŠ (v tělocvičně ZŠ) – divadlo HK 

- Masopust – Masopustní průvod s hudebním doprovodem ZUŠ Týniště nad Orlicí  

   - společná akce MŠ a ZŠ Albrechtice nad Orlicí, OÚ + spolupráce rodičů s dětmi     

   (zajištěno občerstvení + výzdoba) - 15. 02. 2020 

- Recitační soutěž ZŠ – třídní kolo (tř. uč.) a školní kolo (OT, KA, BL) 

- Pěvecká soutěž – Nikolka Říhová s pí uč. Karáskovou (Nové Město nad Metují) 

- Mezinárodní den mateřského jazyka - 21. 02.  

- Projekt ZŠ – Zdravé zuby – 1. – 5. roč. (www.zdravezuby.cz) 

- Projekt na prevenci – PRV – Kočičí zahrada (1. a 2. roč.)  

- Praktikantka ve 4. ročníku u pí uč. OT (24. – 28. 02. 2020) 
- Krtčí rodinka – divadlo dětí ZŠ pro děti z MŠ 

- Kurz dopravní výchovy pro 4. roč. (vždy v PO - 13,30 – 15,00h) od 24. 02. 2020 

  

BŘEZEN 

- Recitační soutěž ZŠ  - okresní kolo v RK (pí uč. Otavová) 

- Vyvěšení vlajky pro Tibet - 09. 03. 2020 

 

http://www.zdravezuby.cz/
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Od 11. 03. 2020 – Uzavření školy až do odvolání – Ministerstvo zdravotnictví 

ČR nařizuje dle zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění způsobené koronavirem - toto mimořádné opatření  

(uzavření školy na základě rozhodnutí MZČR a nařízení vlády dle krizového zákona    

č. 240/2000 Sb.). 

 

Úklid tříd + všechny prostory ve škole – dezinfekce celé ZŠ, MŠ, ŠD a ŠV 

(denně až do odvolání) 

 

Výuka online – v pracovním týdnu: 

- přerušení výuky a činnosti ZŠ, ŠD – byla zahájena domácí činnost, podklady 

předávány emailem, komunikace přes mobilní telefony, učivo vkládáno na web 

stránky školy - úkoly pro jednotlivé ročníky + komunikace s rodiči přes maily  

- týdenní přípravy (včetně zpětné vazby od rodičů) – tisk + uloženo elektronicky 

- příprava prac. listů do knihobudky, vždy v pátek + učivo ukládáno dle plánů (zpětná 

vazba od žáků – odevzdat pracovní listy vždy v pá) 

- příprava výukových a motivačních pomůcek – home office 

- příprava doporučených odkazů na web stránky k jednotlivým předmětům 

- Výuka probíhala online přes JitsiMeet - zahájení výuky online ČJ + 1hod pro žáky     

s SVP (v PO), M, AJ (ve ST) ve vyhrazených časech pro jednotlivé ročníky 

 

DUBEN 

- ZŠ – inkluze – inventarizace pomůcky – seznam + inventární čísla 

- Příprava pomůcek pro inkludované žáky + příprava úkolů – AS - průběžně 

- Malování v ZŠ – chodba – p. Veverka + obrázky na stěny - MŠ + 1. ročník 

- EV – ŠVP – příprava + tisk učebnic – Etická výchova 

- Projekty ZŠ – projekt + anotace  

- Příprava doporučených odkazů na web stránky k prevenci + recyklohraní 

- ZŠ – Zahradní slavnosti – příprava programu (spolupráce s MŠ) – průběžně 

- Nové webové stránky školy – úpravy, kontrola, doplňování  

- Učebnice – seznam + počet (skříň – rozdělení dle ročníků + popisky)  

- Učitelská knihovna – seznam + inv. čísla  

- Žákovská knihovna – seznam + inv. čísla + opravy knih 

- Objednávky učebnic – skříň – napsat seznamy pro jednotlivé ročníky - průběžně 

- ZŠ – nový nábytek v jednotlivých třídách (2. – 5. roč. návrhy) – příprava průběžně 

- 1. ročník – doladit nástěnky a detaily ve třídě - průběžně 

- Školní řád – kontrola, návrhy, doplnění 

- Školská rada – naplánovat termín (k projednání rozpočet, ŠVP, školní řád) 

- Průběžně příprava nástěnek na jaro, léto + foto chodba  

- Online Zápis do ZŠ – žádosti, rozhodnutí o přijetí, spis (rozhodnutí o přerušení         

+ OŠD) - 01. – 24. 04. 2020 

- Nová inventarizace + závěrečná zpráva předány sešity k inventarizaci s pokyny,      

jak zapisovat (průběžně) 

 

https://meet.jit.si/
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- Průzkum rodičům 5. ročníků – seznam dvojic do 6. ročník + výběr předmětu 

- Schválení uzávěrky, vyřazený majetek + směrnice 

- Hospitace – kontrola dokumentace a sešitů ZŠ; příprava na online výuku 

- Průběžně porady v ZŠ, MŠ a provozní porada 

- Úklid po malování v prostorách ZŠ 

 

KVĚTEN 

- Obec – rozpočet investic za rok 2020 – upravený plán (tabulka) + poslat seznam 

přijatých žáků do ZŠ  

- Můj vlastní projekt pro MŠ nebo ZŠ (součást Strategického plánu školy) - Co bych si 

sama za sebe přála mít v práci (pro sebe i pro všechny včetně dětí)  

- Nový systém online výuky od 11. 05. – po-čtv, v pá příprava + zpětné vazby - MA, 
ČJ, AJ + povídání – PRV, PŘ, VL, výchovy – projekt. hodiny; týdenní přípravy 
(včetně zpětné vazby od rodičů) – tisk + uloženo elektronicky 
- Každý den max 4 hodiny online výuky; u 1. – 2. ročníku max 3hod denně  
(vždy v pátek kontrola a příprava prac. listů pro žáky, kteří budou docházet do školy, 
popř. nebudou na online výuce) 
- Dovolená 2020 + letní prázdniny – rozdělení 
- Fotografování + pamětní listy, rozloučení se, dort - 5. ročník (pdg. rada) 
- Pedagogická rada ZŠ – 3. čtvrtletí šk. r. 2019/2020 – Hodnocení a klasifikace 
prospěchu a chování  
- Provozní porada – všichni zaměstnanci  
- Manuál k provozu MŠMT; Organizační pokyny pro zaměstnance školy od 25. 05. 
2020 při nástupu do ZŠ, ŠD, MŠ, ŠV 
- Od 25. 05. Obnovena denní výuka pro žáky dle rozvrhu vyučujícího; poučení žáků      
o organ., hygien. a bezpečn. opatřeních; Čestné prohlášení při nástupu do ZŠ a ŠD  
- Webové stránky + mail – distanční výuka – příprava úkolů dle požadavků tř. uč.       
a termíny online výuky dle domluvy s tř. uč.  
- Příprava tříd k otevření - 1. ročník – Blažková; 2. – 3. ročník – Karásková; 4. – 5. 
ročník – Otavová; smíšená skupina – Vondráčková; školní družina – Matějková  
 

ČERVEN 

- Den dětí – v kompetenci tř. uč. (dopoledne) a ve ŠD odpoledne plné her 
(01. 06. 2020 hry, soutěže, pohádka) 

- EV – ŠVP – příprava (konzultace s BA) – rozdělení hodin dle ŠVP  
- FKSP, Archiv školy, Inventarizace, Spisový a skartační řád 
- Fotografování žáků ZŠ a MŠ k ukončení školního roku + fotografování jednotlivců         

   - žáci 5. ročníku na tablo  

- Příprava rozdělení ročníků a předmětů na šk. r. 2020/2021 
- Pasování na čtenáře 1. roč. – BL (fotografování MA)  

- Zpravodaj MŠ + ZŠ – články do 16. 06. + foto poslat na obec 

- SPC - Vyhodnocení PO Martinec J. – OT  

- Prezentace – foto za celý šk. r. + videa - KA 

- Návštěva 5. ročníku v ZŠ Týniště n. O. s ŘŠ - prohlídka školy  

- PPP – jednání s pí Pražákovou ohledně žáků s SVP  

- Rozloučení se šk. r. 2019/2020 (zaměstnanci)  
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- Rozloučení s předškoláky - slavnost s pohoštění - ředitelka školy, budoucí pí učitelka 

1. ročníku L. Otavová, pí uč. Pecháčková a pí uč. Kubcová byly přítomny této 

slavnostní chvíle - dětem bylo předáno na památku na MŠ šerpa, kniha s věnováním   

a dárek od SPOZ z OÚ v Albrechticích nad Orlicí (ve výloze místního obchodu 

umístěno tablo předškoláků a nově mají děti společné foto – tablo)  

- Rozloučení s „páťáky“ - slavnostní příležitost s pohoštěním; vlastní prezentace žáků; 

sdílení a zavzpomínání na veselé chvíle prožité v základní škole - žáci dostali na 

památku na ZŠ pamětní listy předané místostarostkou Alenou Mylerovou a finančně 

byli oceněni žáci se samými jedničkami  

- Info k závěru šk. roku 2019/2020 – dopis rodičům (vysvědčení, učebnice, výkresy);     

   předat info ohledně vrácení úplaty ŠD   

- ZŠ pedagog. rada – 2. pol. 2019/2020 o chování a prospěchu 

- Vydávání vysvědčení - 26. 06. 2020 

- Ředitelské volno pro žáky - 29. – 30. 06. 2020 (předávání tříd - 29. – 30. 06. 2020) 

- 2020/2021 – Strategické plánování MŠ + ZŠ – rodiče, děti, zaměstnanci + děti 

- 2020/2021 – ŠK. r. 2020/2021 – Profesní a osobnostní růst + pravidla školy               

a Etický kodex (ZŠ + MŠ) 

 

Rozdělení tříd na šk. r. 2020 – 2021 - třídnictví ve třídách: 

1. r. – tř. uč. Mgr. Lenka Otavová 

2. - 3. r. – tř. uč. Denisa Lemfeldová, DiS. 

4. r. – 5. r. – tř. uč. Mgr. Iveta Pokorná 

 

SRPEN 2020 

- Příprava – nabídka zájmových kroužků pro ZŠ  

- Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků  

- Slib prvňáčků + příprava vystoupení 5. ročníku  

- Školení – Formativní hodnocení (vyučující na ZŠ)  

- Provozní porada – všichni zaměstnanci školy 

- Porada ředitelů v Kostelci nad Orlicí 

- 1. pedagogická rada ZŠ pro šk. r. 2020/2021  

- Zahájení školního roku 2020/2021 - 01. 09. 2020 

 

8. Údaje o výsledcích inspekce 
 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI (proběhla 26. – 28. 02. 2019).  

 

9.  Údaje o zapojení školy do rozvojových                            

a mezinárodních programů 
 

Škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
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10.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 
 

Žádný pedagog se nezapojil do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve šk. r. 2019/2020 škola získala 2 dotace na KÚ Etickou KHK – ZŠ na Etickou 

výchovu a MŠ na polytechnické vzdělávání a byly schváleny obě žádosti. Škola tak 

získala celkem 68 000,- Kč od kraje se spoluúčastí obce 17 000,- Kč. 

 

Dotační titul Královéhradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách – s názvem: 

„Etika prožitkem“ - 20SMVO6-0002. 

Celková částka: 32 000,- Kč 

Zahájení projektu – 01. 08. 2020; ukončení – 31. 07. 2021 

Projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci, toleranci, vstřícnosti a pochopení svých 

potřeb i druhých. Žáci se učí vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, kulturní a 

duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb. 

 

Dotační titul Královéhradeckého kraje pro Polytechnickou výchovu a vzdělávání – 

20SMVU-0018. 

Celková částka: 36 000,- Kč 

Zahájení projektu: 01. 08. 2020; ukončení – 31. 07. 2021 

Projekt je zaměřen na podporu zájmu o technické a přírodovědné obory a o tradiční 

řemesla pro děti z MŠ.  

 

 

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala                  

s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 
Zpracovává Akon Týniště n. O., s.r.o. - služby účetní, mzdové a daňové povahy, 
vedení účetnictví, zpracování mezd. 
 

Příjmy 

Dotace kraj celkem 7 263 904,- Kč 

Z toho  - Platy  5 120 791,-  Kč 

              - OON       31  000,-  Kč 

              - Pojistné, FKSP, ONIV                                        1  947 468,-  Kč 

- Dotace Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství 

      119 945,-  Kč 

- Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství 

      0,-  Kč 

Dotace od KHK-granty        44 700,- Kč 

Dotace obec celkem 1 264 476,- Kč  

Příjmy školné, stravné      178 706,-  Kč 

Dary, vlastní příjmy         49 572,-  Kč 

 

Výdaje 

Dotace kraj celkem  7 263 904,- Kč 

Z toho  - Platy      5 120 791,-  Kč 

              - OON         31  000,-  Kč 

              - Pojistné, FKSP, ONIV     1 947 468,-  Kč 

- Dotace Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství  

        119 945,-  Kč  

- Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství 

        0,- Kč 

Dotace od KHK-granty       44 700,- Kč 

Obec, stravné  1   229 169,- Kč 

Vlastní výdaje        30 765,- Kč 
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14. Závěr 
 

     ZŠ v Albrechticích je základní školou pro 1. stupeň, která poskytuje základní 

vzdělání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení pro 

žáky ve věku od šesti do jedenácti let. ŠVP a učební dokumenty jsou zpracovány podle 

zásad stanovených v příslušných rámcových vzdělávacích programech.  

 

      Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků                 

v souladu se zásadami a cíli školského zákona a souvisejících právních předpisů.  

 

      Výroční zprávu o činnosti školy a její náležitosti ukládá školský zákon a vyhláška  

č. 15/2005 Sb. Tato zpráva po schválení školskou radou dne 14. 10. 2020 je předána 

zřizovateli a vyvěšena na veřejně přístupném místě – v budově ZŠ v boxu vedle hlavní 

nástěnky a na web stránkách školy. Úkolem této výroční zprávy je informovat o práci 

ZŠ v Albrechtice nad Orlicí, o výsledcích, o problémech a jejich řešení ve školním roce 

2019/2020.  

           

      Do školy dojíždějí žáci i ze spádových obcí a tito žáci jsou z Nové vsi, ze Žďáru n. 

O. a Týniště nad Orlicí. Škola tento školní rok pokračovala v záměrech dlouhodobé 

koncepce a plnila požadavky kladené na moderní základní školství. 

 

      Škola je součástí obce a veřejnost byla o její práci informována prostřednictvím 

zpravodaje, webových stránek školy, facebooku, vitríny na budově školy a aktuálních 

nástěnek ve škole. Po celý školní rok probíhala spolupráce se ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí 

a ZŠ Týniště n. O.  

 

      Rodiče byli pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí. Ve velké 

míře se zúčastňovali individuálních konzultací, tzv. Triád – kde se sešli učitel – rodič 

– žák a cílem bylo dojít ke společnému hodnocení práce, k nalezení postupů                        

ke zlepšení, nastavení jasných pravidel a postupné předávání odpovědnosti žákovi. 

 

      Ve školním roce 2019/2020 se nám nepodařilo splnit Plán činnosti školy  

za šk. r. 2019/2020 z důvodu uzavření školy od 11. 03. 2020 do 24. 5. 2020 dle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 (zakazuje se 

s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních). 

 

„Koronavirové prázdniny pro ZŠ“ 

Koronavirová situace změnila život nás všech. Nebyli jsme na ni připraveni. Většina 

žáků poprvé slyšela pojem karanténa a následně si ji zažila. Škola zůstala prázdná, 

učitelé „osiřeli“, výuka se zastavila. A jak probíhalo toto období v naší albrechtické 

škole? Podle doporučení MŠMT jsme se snažili situaci řešit a pomoci tak rodičům 

v  nelehké situaci. Dostupné informace k výuce a další pokyny postupně dostávali 

zákonní zástupci žáků od třídních učitelů na svoje e-mailové adresy.  
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Touto formou bylo zahájeno distanční vyučování. Rodiče měli připravené každý pátek 

nové pracovní listy z hlavních předmětů a informace k výuce. Místem ukládání 

pracovních listů byla zvolena čtenářská „knihobudka“, která byla počátkem roku 

umístěna před školou. Vypracované listy ke kontrole žáci nebo rodiče odevzdávali 

tamtéž. I přes složitou situaci některých rodin byli rodiče i pedagogové s tímto stylem 

výuky spokojeni. V dalším období jsme se snažili zajistit i výuku online, abychom s 

našimi žáky navázali opět kontakt. Nejprve alespoň 1x týdně a pak následně na 10 - 12 

hodin hlavních předmětů v týdnu. Většina rodičů svým dětem spojení online zajistila             

a tímto jim patří velké díky za pomoc a spolupráci. Zlepšení situace pandemie 

přineslo nové skutečnosti. Po všech jednáních vedoucích představitelů našeho státu 

bylo jasné, že školáci 1. stupně mohou za určitých podmínek od 25. 05. 2020 do školy. 

Velké přípravy zahrnovaly organizační a bezpečnostní hlediska k zajištění výuky,         

k vydávání obědů, pobytu na školním dvoře atd. Tento styl výuky trval do konce 

tohoto školního roku. Žáci, kteří z různých důvodů nenastoupili do školy, dál 

pracovali s pedagogy online. „Knihobudka“ sloužila i nadále k předávání učebních 

materiálů pro tyto žáky. Z reakcí většiny rodičů a veřejnosti soudíme, že naše škola si 

i v této nelehké situaci zachovala svoje dobré jméno.  Naučila nás všechny řešit nové 

situace. Snažili jsme se podle naší nejlepší vůle.  

            

„Mateřská škola v době uzavření“ 

V souvislosti s koronavirovou krizí a mimořádným vládním opatřením byla naše 

mateřská škola dle rozhodnutí zřizovatele - OÚ Albrechtice nad Orlicí od 16. 03. 2020 

uzavřena. Nikdo z nás nevěděl, na jak dlouho to bude. Tušili jsme však, že situace 

bude vážnější. Domluvili jsme se tedy, že by se mohla využít knihobudka i pro MŠ        

a pokračovali ve výuce „jako by děti chodily do MŠ“. Sama jsem měla doma pětiletého 

syna, který zůstal doma s tatínkem a moc bych uvítala, kdyby tyto služby probíhaly      

i v naší školce. Paní učitelky se nezalekly a ihned začaly připravovat materiály               

a otevřely „virtuální mateřskou školu“. Každý týden posílaly pro rodiče a děti nabídku 

činností - náměty na činnosti, pracovní listy, básničky, písničky, náměty na pohybové 

hry a cvičení, odkazy na webové stránky, … vše k aktuálnímu tématu. Pro děti 

s plněním povinné předškolní docházky byla nabídka uzpůsobena věku a přípravě na 

zdárný vstup do ZŠ. Pracovní listy byly posílány jako příloha nebo si je rodiče mohli 

vyzvedávat v knihobudce u školy. Rodičům byly veškeré informace podávány formou 

zasíláním e-mailů. Paní učitelky také natočily video - Pozdrav z MŠ, Překvapení z MŠ, 

Velikonoční pozdrav a Herbář z MŠ – kopřiva. Rodiče dětí posílali fotografie nebo 

videa, která nás vždy nesmírně potěšila.  

Byl také zahájen důkladný úklid tříd Beruška a Motýlek, následná dezinfekce hraček   

a všech prostor. Vyklízely se kabinety a nově byly uspořádány didaktické pomůcky      

a sezónní předměty. Po vymalování obou hal a schodiště základní školy se všichni 

zapojili do úklidu, rovnání pomůcek a TV náčiní do skříní ve vstupní hale. Byla také 

utříděna učitelská a dětská knihovny, CD a DVD. Učitelky vypracovaly nové projekty 

k různým tématům: Naše zdraví, Stromy, Voda, Martinské slavnosti apod.                    

a vyhledávaly vhodné pomůcky pro děti s asistencí. Vyráběly dárky k zápisu pro nově 

příchozí děti, šily šerpy pro předškoláky na rozloučení s mateřskou školou.  
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Byl vyklizen a nově uspořádán sklad pomůcek a venkovní sklad zahradních hraček, 

provedeno vymytí a dezinfekce.  

 

„Pracovní nasazení v době koronaviru“ 

V době mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 zůstala naše 

základní a mateřská škola pro děti a žáky uzavřena, ale u nás se čile pracovalo. 

Společnými silami se vykonalo mnoho prospěšné práce. Nejdříve jsme se asi jako 

všichni v celé ČR podíleli na šití roušek pro FN v Hradci Králové a dále pro Domov 

důchodců zde v Albrechticích n. O. a pro Domov pro seniory v Přepychách. Další naše 

kroky směřovaly k úvahám, jak smysluplně vyplnit ten „prázdný čas“ bez dětí, který 

se vymykal běžnému dění u nás ve škole. Situace byla stále nejistá, ale nás                    

to neodradilo a pustili jsme se do prací, které při denním režimu není možné 

uskutečnit. Nejdříve se vymalovala 1. třída včetně oprav a byl instalován nový nábytek 

pro naše prvňáčky. Poté přišly na řadu obě haly i s prostorem schodiště včetně 

renovace zábradlí. Současně byly provedeny změny v elektroinstalaci – výměna 

osvětlení v 1. ročníku a na chodbě školy. Dlouhodobější problémy 

s internetovým připojením nám pomohl vyřešit pan Martinec ve spolupráci s obcí       

a díky tomu má škola nový funkční internet včetně telefonních linek. Na závěr 

veškerého dění v době uzavření MŠ a ZŠ nás čekal úklid všech prostor. Máme velkou 

radost z nového a čistého prostředí. Nedílnou součástí úklidu byla i kontrola žákovské 

a učitelské knihovny, školních pomůcek a učebnic. V období uzavření MŠ a ZŠ 

probíhalo také vzdělávání pedagogů prostřednictvím online webinářů nabízených 

z kraje, kdy docházelo k seznámení se s novými technologiemi potřebnými k online 

výuce. Souběžně probíhal i mentoring na škole, který nám zdarma zajišťuje 

organizace MAP z Kostelecka a velké díky patří úžasné paní ředitelce a zároveň 

mentorce PhDr. Romaně Lisnerové. Odborné vedení paní doktorky ukázalo, jaké jsou 

naše cesty a volby v životě a díky tomu byly hned jasné představy každého z nás                  

o dalším pracovním zaměření. Některé paní učitelky došly k závěru, že potřebují 

změnu a rozhodly se tak vykročit novým směrem a já jim přeji, aby toto rozhodnutí 

bylo tím nejlepším pro ně samotné. Děkuji tímto za jejich dlouholetou obětavou práci, 

díky které obohatily nejednoho žáčka a byly tak přínosem pro naši školu. Co dodat na 

závěr? Nejprve bych chtěla moc poděkovat zaměstnancům školy, kteří se zapojili do 

všech aktivit a práce s velkým nasazením a přispěli tak ke zlepšení podmínek pro 

další vzdělávání v ZŠ a MŠ. Velké díky patří i všem rodičům za vstřícnost, trpělivost, 

pomoc a nadhled v této nelehké době a samozřejmě nesmíme zapomenout na naše 

nejmilejší - děti, které tuto situaci zvládaly úplně s přehledem včetně povinného 

vzdělávání z domova.  

 

       Na závěr bych chtěla podotknout, že prioritou pedagogů bylo dát základy 

kvalitního vzdělávání všem žákům a zároveň vytvořit bezpečné a zdravé prostředí pro 

žáky ZŠ. Nejvíce byl kladen důraz na spokojenost a vzájemnou spolupráci mezi 

zaměstnanci, rodiči a v neposlední řadě i mezi žáky. Jsme otevřeni novým přístupům, 

školní výuku se snažíme propojovat s realitou (různé exkurze, projektové dny)               

a využíváme různých metod výuky, aby mohl zažít úspěch každý.  
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Vedeme žáky, aby uměli spolupracovat, chovat se k sobě navzájem slušně, 

ohleduplně, kamarádsky, 2ale aby se také naučili sebehodnocení a postupně přebírali 

odpovědnost za své skutky. 

  

       V rámci inkluze dbáme na to, aby dobře bylo všem, a snažíme se ke každému 

dítěti přistupovat tak, že je v něčem nadané. Velmi se osvědčila možnost mít ve škole 

asistenty pedagoga.  

 

       Nezbytnou součástí celého vzdělávacího procesu je další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a profesní růst každého pedagogického pracovníka. 

 

       V průběhu školního roku bylo soustavně dbáno na bezpečnost a ochranu žáků při 

činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním; soustavně byly vytvářeny 

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a jejich dodržování a prováděna 

průběžná kontrola. Ve školním roce 2019/2020 byly zaznamenány 2 úrazy. 

 

      Poděkování patří všem pracovníkům školy za odvedenou práci, rodičům  

za spolupráci, podněty a nápady při různých společných akcích (brigády, kavárny)         

a vstřícnost při realizaci projektů.  

 

       Dále děkujeme Obci Albrechtice nad Orlicí, zastupitelům, radě, a starostovi obce       

i všem zaměstnancům obecního úřadu za podporu, spolupráci, vstřícný postoj              

a postavení školy jako priorita obce.  

 

       Na závěr patří díky i těm, kteří se podíleli na tom, že naše škola může svým žákům 

poskytovat kvalitní vzdělání v příjemném a kulturním prostředí a nabízet jim 

nadstandardní služby. 

 

 

 

 

              …………………………………………………………. 

                  Mgr. Simona Baláčková                             

                                                                                                        ředitelka školy      

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne: 26. 08. 2020 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 14. 10. 2020 

 


