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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; 778/977 780                   

                     MŠ        494/371 238; 778/977 781 

                     ŠD        494/370 314; 739/967 670 

                     ŠV        494/372 564 

 

Identifikátor zařízení (IZO): 650 031 253 

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

IČO: 750 17 105 

Právní forma: příspěvková organizace 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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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 celodenní třída MŠ-Motýlci 

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

 

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.  

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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Školu navštěvovalo na konci roku 51 žáků - kapacita ZŠ: 100 žáků. 

 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – „ŠKOLDA“ - platný od 01. 09. 2020 – Č.j.: ZŠMŠANO/224/2020 

 

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 – 16,30h 

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 14 počítačů s výukovými 

programy a 8x notebooky pro pedagogické zaměstnance a žáky ZŠ. 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)             

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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- Škola jako komunitní centrum obce 

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

organizacemi 

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

- Táhneme za jeden provaz – rodič jako partner, je pro nás důležitá zpětná vazba  

od rodičů, žáků 

- „Každé dítě je v něčem nadané…“ 

- 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  

- Naše motto školy: „Když nevíš – naučíme tě, když nemůžeš – pomůžeme ti,  

                                      když nechceš – nezvládneme to.“ 

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  

31. 10. 2022), jeden zástupce rodičů - Ing. Jana Orságová (od 29. 01. 2021) a jeden 

zástupce pedagogických pracovníků - Mgr. Iveta Pokorná (od 26. 08. 2020). 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Personální podmínky jsou na naší škole velmi dobré a všichni pedagogičtí 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 

- Kurzy - Ředitel koučem, Systemické vedení týmu, Ředitel jako lídr,  

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

  konkurzního řízení vyhlášeného Obcí Albrechtice nad Orlicí; délka praxe 19 let 

 

Učitelky ZŠ 

Mgr. Lenka Otavová - absolventka PF Hradec Králové 

- učitelství 1. stupeň ZŠ; délka praxe 24 let 

 

Denisa Lemfeldová, DiS. – studentka UHK Hradec Králové  

Mgr. Anna Trumhová – od 01. 02. 2021 (zástup za PN ve 2. – 3. ročníku) 

 

Mgr. Iveta Pokorná - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno  

- speciální pedagogika pro učitele; délka praxe 34 let 

 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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Asistentky pedagoga ZŠ 

Mgr. Anna Trumhová - délka praxe 1 rok 

Iveta Syrová - délka praxe 2 roky 

 

Administrativní pracovnice školy 

Kateřina Klímová - do 31. 12. 2020 (délka praxe 24 let) 

Petra Chaloupková – od 01. 01. 2021 (délka praxe 17 let) 

 

Školník 

Zdeněk Kupka  

Uklízečka ZŠ 

Lenka Jaroměřská 

2.2. Školní družina 

Vychovatelky 

Bc. Kateřina Kroupová, DiS. (80%) 

Mgr. Anna Trumhová (25%) 

Uklízečka ŠD  

Jaroslava Jelínková 

2.3.  Mateřská škola 

Vedoucí učitelka 

Iva Pecháčková, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 37 let 

 

Učitelky MŠ 

Ivana Kubcová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 44 let 

Romana Švikruhová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 36 let 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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Jolana Faltysová, kvalifikovaná uč. MŠ  

– nástup po MD od 01. 02. 2021 - délka praxe 10 let  

 

lic. Kateřina Klímová, kvalifikovaná uč. MŠ - délka praxe 14 let 

Uklízečka MŠ 

Jana Sychrová – do 30. 11. 2020   

Petra Chaloupková – od 01. 12. 2021 

 

2. 4.  Školní výdejna 

Jana Sychrová - administrativní pracovnice ŠV do 30. 11. 2020 

Jaroslava Jelínková - administrativní pracovnice ŠV od 01. 12. 2020 

Jaroslava Jelínková - pracovník provozu ŠV a uklízečka ŠV (ŠD)  

Lenka Jaroměřská - pracovník provozu ŠV 

 

3.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy 

 

Zápisu do prvního ročníku školního roku 2021/2022 se zúčastnilo 13 dětí, do školy 

bylo přijato 10 žáků a byly podány 3 žádosti na odklad školní docházky. 

 

 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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4. Výsledky vzdělávání žáků ZŠ 

Přehled klasifikace na konci šk. roku 2020/2021 

Třída Počet žáků S vyznamenáním ᴓ prospěch Chování  
I. (1. ročník) 13 13 1,01 velmi 

dobré 
II. (2. a 3. ročník) 19 17 1,13 velmi 

dobré  
III. (4. a 5. ročník) 19 9 1,48 velmi 

dobré  
CELKEM 51 39 1,21  

 

Testování žáků z 5. ročníku neproběhlo z důvodu distanční výuky pro 4. – 5. ročník 

do 09. 04. 2021 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

 

K 31. 08. 2021 odešlo z 5. ročníku 8 žáků do ZŠ Týniště nad Orlicí. 

 

Přehled zameškaných hodin za školní rok 2020/2021 

 Třída Zameškáno celkem za školní rok 

2020/2021 

 ᴓ na 1 žáka 

  

I. třída   316 24,308 

II. třída 678 35,684 

III. třída 629 33,105 

Celkem                           1 623 31,032 

Žáci zameškali za celý školní rok 2020/2021 celkem 1 623 hodin. Průměr na jednoho 

žáka je 31,032 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.  

 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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Pochvaly ředitelky školy za šk. r. 2020/2021 a celé šk. roky v ZŠ Albrechtice nad Orlicí:  

 

Klára Orságová – Pochvala ředitelky školy za soustavnou a cílevědomou práci při 

plnění školních povinností po celou školní docházku na 1. stupni ZŠ a ochotnou 

pomoc vyučujícím a spolužákům. 

 
Karolína Vlková – Pochvala ředitelky školy za soustavnou a cílevědomou práci při 

plnění školních povinností. 

 

Barbora Kopecká – Pochvala ředitelky školy za soustavnou a cílevědomou práci 

při plnění školních povinností. 

 

Integrace 

- 3 žáci s IVP (individuální vzdělávací plán) 

- 7 žáků s PLPP (plán pedagogické podpory) 

- 2 asistenti pedagoga  

Předměty speciálně pedagogické péče byly 2 a vedly je Mgr. Iveta Pokorná  

(MŠ – 2x týdně ½ hod) a Mgr. Simona Baláčková (ZŠ). Dvě žákyně pracovaly 

s podporou asistenta pedagoga. 

Na konci školního roku 2020/2021 bylo ve škole 5 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Poradenské služby 

Škola využívá služeb Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálně 

pedagogického centra v Rychnově nad Kněžnou a SPC Hradec Králové.  

Na škole máme Školní poradenské pracoviště – výchovný poradce (VP) – kontaktní 

pracovník školního poradenského zařízení (KPŠPP) – školní metodik prevence (ŠMP) 

– třídní učitel (TU). 

 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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Řízení školy 

Třídní schůzky a informace o prospěchu a chování žáků probíhaly 2x ročně ve formě 

Triád (učitel – rodič - žák) 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 2020/2021 nebyla řešena žádná stížnost. 

 

5. Údaje o prevenci rizikových jevů a šikany 

Škola plnila školní preventivní program schválený pedagogickou radou dne  

18. 11. 2020. Školním metodikem prevence ve šk. r. 2020 – 2021 byla Mgr. Lenka 

Otavová. 

 

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 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz
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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 

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 
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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 zdravému 

životnímu stylu a prevenci rizikového chování. Vytvářeli jsme prostor pro navazování 

kamarádských vztahů a pro společný školní život.  

Ve školním roce 2020/2021 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. 15. 01. 2021 byla podána závěrečná 

zpráva na KHK o realizaci projektu Etika prožitkem. Vyúčtování včetně 

fotodokumentace bylo dokončeno a je v pořádku. Na rok 2021/2022 byly podány  

2 granty. První grant s názvem Zdravým životním stylem ke zdravému sebevědomí 

byl podán v říjnu 2020. Koncem ledna jsme podávali žádost o grant k rozvoji 

polytechnické výchovy s názvem - Budoucnost a řemesla. 

V době distanční výuky jsme se snažili zpřístupnit online učivo všem žákům. Díky 

instalování systému Microsoft Teams, mohou být všichni žáci školy připojeni k online 

výuce. Žákyni s podpůrným opatřením a individuálním plánem N. Zítkové byl 

zapůjčen školní notebook. Pokud některý z žáků neměl možnost momentálního 

připojení nebo potřeboval podporu, měl možnost nalézt informace na webových 

stránkách nebo zažádat o individuální konzultace pomocí emailu, N. Zítková využívá 

i individuálního přístupu paní asistentky. Rodiče jsou ze strany školy a třídních 

učitelů pravidelně informováni pomocí emailů a webových stránek. 
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Podporu rodičům i pedagogům nabízí v době distanční výuky i již zmiňovaná PPP 

v Rychnově nad Kněžnou a Speciálně pedagogické centrum v HK. 

Akce k prevenci sociálně rizikového chování – 1. pol. šk. r. 2020 - 2021 

 

- Běh o posvícenský koláč -všechny ročníky školy s fanoušky z MŠ 

- Netradiční bubnování  - Rytmy ze sběrného dvora s panem Andršem v MŠ a ZŠ  

po třídách 

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

- organizace zájmových školních kroužků, kurz plavání, bruslení, lyžování nekonaly 

se z důvodu Covid 19 

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

- Kavárny s rodiči (K. Kroupová) - online 

- Online soutěž pro celé rodiny - O nejhezčí dýni (fotografie rodinných výtvorů) 

- Výzva - přáníčka a dárky pro DD Albrechtice n. O. 

- Mikuláš, čert a anděl ve třídách – v 1. roč. a ve 2. a 3. roč., v MŠ 

- Taneček zaměstnanců školy jako dárek pro žáky školy 

- Vánoční besídky s připomenutím tradic v jednotlivých třídách ZŠ a MŠ 

 

Akce k prevenci sociálně rizikového chování – 2. pol. šk. r. 2020 – 2021 

 

- Projekt Zdravé zuby 

- Beseda s paní spisovatelkou a ilustrátorkou L. Seifertovou - 24. 02. 2021 

- Preventivní online program - „Jak zvládat těžkosti“ - V. Pospíšil - 17. 03. 2021 

- Začátek projektu - Kočičí zahrada - prvouka v 1. a 2. roč. 

- Povídání s Kačkou - K. Kroupová (vychovatelka ŠD) 

- Zásady bezpečného pohybu v digitálním prostředí (online) - p. Kršňák - 25. 03. 21 

- Výtvarná soutěž Svět očima dětí - „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“ 

- Třídní a školní kolo recitační soutěže prezenčně a online 
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- Výzva pro rodiny - „Pečeme zdravotníkům pro DD Albrechtice a FN Hradec Králové“ 

- Výzva online - „Tělák jako motivace k pohybu“ 

- Zábavný kurz pro rodiče, žáky a zaměstnance - „Krásná a sama sebou“ 

- Nabídka online semináře pro rodiče - Aby učení nebylo mučení 

- Kurz dopravní výchovy pro 4. roč. 

- Seminář pro učitele - Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence 

šikany s Mgr. M. Kalibou 

 - Preventivní program ve 2. a 3. r. s názvem Emoce +preventivní program 

Kyberšikana ve 4. a 5.    

    roč. - PPP Rychnov nad Kněžnou - pí Ženatová Moravcová 

 - Sociometrie – podpora vztahů ve třídě - 19. 05. 2021 ve 2. a 3. r. a ve 4. a 5. r. - 

Mgr. M. Jirout 

 - Preventivní interaktivní program - „Rizika světa sociálních sítí a počítačových her“ 

    pro 1., 2. a 3.   roč. a 4. a 5. roč. - pan Kršňák - 04. 06. 2021 

 - Den dětí - akce plné zábavy a her – ve venkovním prostředí po třídách - 01. 06. 21 

 - Papoušci ve škole – zábavný program ke Dni dětí (MAP Kostelecko) 

 - Pasování čtenářů – program v týnišťské knihovně pro 1. roč. - 15. 06. 2021 

 

Účast v soutěžích 

 Přespolní běh - Běh o posvícenský koláč - školní kolo 

 Výtvarná soutěž – Svět v době pandemie a hrdinové v první linii 

 Kraj pro bezpečný internet - online výzva   

 Recitační soutěž (třídní a školní kolo – online) 

 

Propagace 

 Pro rodiče – informace v žákovských knížkách, nové webové stránky školy, 

online třídní schůzky, konzultační hodiny, vitrína na budově školy, emaily  

 Pro učitele – pedagogické porady, metodické schůzky, materiály 
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Akce, které se vzhledem k uzavření škol z důvodu covid-19 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 

 Dýňové slavnosti 

 Vánoční jarmark 

 Masopust 

 Návštěvy knihovny  

 Školní zájmové kroužky 

 Všechna divadelní představení 

 Kurz plavání, kurz bruslení, kurz lyžování 

 Školní akademie na konci šk. roku 

 

EVVO - 1. pol. šk. r. 2020/2021 

- 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 

- Připomenutí důležitosti a pravidel třídění odpadu ve škole 

- Připomenutí důležitosti a zahájení péče o květiny v budově školy 

- Výzdoba školy – přírodní materiály 

- Projekt družiny ke Dni zvířat - škola se připojuje 

- Sběr žaludů a kaštanů na vycházkách do přírody pro zimní nadělování zvířatům   

- Připomenutí důležitosti Dne stromů (20. 10.) 

- Podzimní úklid zahrady 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 
 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

 16 

 

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

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

- Ekologická beseda Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM a.s.  

  (seznámení žáků s problematikou třídění a recyklace odpadů – 07. 12.) 

- Využití papíru při vánoční výzdobě školy a tvorbě vánočních dárků 

- Zimní přírodovědné vycházky s nadílkou dobrot pro zvířata 

- Přírodovědné pozorování stop na sněhu 

- Pokusy se sněhem – zjišťování vlastností a podoby vody 

- Přírodovědné vycházky - změny v přírodě na jaře, poznávání rostlin 

- Připomenutí významných dní – Světový den vody (22. 03.) 

- Projekt ke Dni Země – Půda, úklid okolí školy, „rozkrytí“ hřbitova odpadků,   

   připomenutí důležitosti třídění odpadů, sledování růstu školní jablůňky 

- Péče o školní pozemek, zalévání a pletí  

- Péče o bylinkovou zahrádku a o květinovou předzahrádku 

- Využití dvora školy pro vyučování v přírodě 

- Využití pěstovaných bylin - sušení na čajové směsi  

 

EVVO - 2. pol. šk. r. 2020/2021 

- Celoškolní projekt – Zdravé zuby 

- Soutěž ve stavění sněhuláka 

- Využití zahrady a parku pro zimní sportování 
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- Příprava a práce na školním pozemku, využití hlíny z kompostéru, pokusy  

   s klíčením, setí sadby 

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

- Využití dvora pro vyučování v přírodě 

- Úklid zahrady (využití kompostéru), úklid budovy a půdy ZŠ  

   (třídění vyřazených věcí a materiálů - přesunuto z podzimu)  

- Vyhodnocení soutěže sběru pomerančové a citronové kůry 

- Program s dravci (přesunuto z podzimu) 

- Celoškolní výlet zahrnující i poznávání přírody v místě výletu 

- Výlet do přírody s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v plnění plánu EVVO a v jednotlivých 

dlouhodobých aktivitách v rámci EVVO: třídění odpadu ve škole, soutěži 

Recyklohraní, projektu Školní mléko, projektu Ovoce do škol, pitném režimu, soutěži 

ve sběru pomerančové a citronové kůry, projektu Skutečně zdravá škola. Škola 

spolupracuje s družinou a organizacemi uvedenými v plánu EVVO. 

Rodiče a žáci byli na začátku školního roku o aktivitách školy v oblasti 

environmentálního vzdělávání informováni. Akce v rámci EVVO probíhaly podle 

plánu (viz plán EVVO). 

Plnění plánu EVVO bylo ovlivněno uzavřením škol od 14. 10. 2020 podle nařízení 

MZČR a opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Ke konci roku 2020 

se děti na nějakou dobu opět vrátily do školy a některé akce bylo možné za dodržování  

všech hygienických opatření uskutečnit.                                                                                        
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V pondělí 7. prosince proběhl na naší škole napříč všemi ročníky včetně předškolních 

dětí vzdělávací program společnosti EKO-KOM. Akce byla zaměřená na zvýšení 

povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Děti si připomněly jak, kam a proč 

se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Seznámily se se sběrným dvorem, skládkou, 

spalovnou. Měly možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.  Celou dobu 

všichni se zaujetím poslouchali, zapojovali se do diskuze a plnili zadané úkoly. Od 04. 

01. 2021 byla nařízením vlády opět nařízena distanční výuka. Další plánované aktivity 

byly z důvodu stávajících opatření vlády do odvolání zrušené. Poté se některé ročníky 

opět vrátily do škol. Žáci 1. ročníku se v zimních měsících starali o zvířátka. Probíhala 

akce „Sypeme ptáčkům“. V rámci prvouky proběhlo přírodovědné pozorování stop na 

sněhu, pokusy se sněhem – zjišťování vlastností, podoby vody. Školní zahrada byla 

využita pro zimní sportování. Únor patřil celoškolnímu projektu „Zdravé zuby“.  

V dubnu žáci společně oslavili Den Země sběrem odpadků v okolí školy a v parku 

obce. Připomněli si důležitost třídění odpadků. V rámci pracovních činností uklízeli 

areál školy, zametali a pleli záhony. Na školním pozemku zaseli zeleninu, o kterou se 

pravidelně starají (zalévají, plejí, jednotí). Pečovali o bylinkovou zahrádku  

a květinovou předzahrádku. Meduňku usušili a uskladnili k výrobě vonných pytlíčků 

– dárků k různým příležitostem. Ukončili jsme odebírání časopisu Bedrník. Byl 

ukončen sběr pomerančové a citronové kůry, proběhlo vyhodnocení soutěže  

o nejpilnějšího sběratele. Za příznivého počasí jsme využívali školního dvora pro 

výuku v přírodě. V červnu jsme shlédli program „Papoušci a jejich život“, který nám 

představil lektor Radek Jereš – Jindřich Joo a canisterapii - terapii se speciálně 

vedenými a cvičenými psy vedenou paní Mgr. Jitkou Kamenickou. 

Žáci 1., 2. a 3. ročníku v rámci školního výletu navštívili ZOO ve Dvoře Králové. Žáci 

4. a 5. ročníku rozvíjeli své znalosti na školním výletě v archeologickém muzeu  

v přírodě Villa Nova Uhřínov. V pátek 25. 06. se uskutečnil výlet do přírody s prvky 

ochrany člověka za mimořádných událostí. 
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Akce, které se vzhledem k mimořádným událostem neuskutečnily:   

- účast v programech Hravě zdravě a Dan (předmět - Zdraví člověka) 

- Lesoškolky 

- projekt Bohatství na dosah - začátek sběru léčivých bylin 

- otevírání zahrady – společná akce školy a MŠ po vynesení Morany a přinesení 

Vesny, Jarní přání zahradě 

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

- využití přírodních materiálů při realizaci velikonoční výstavy 

- beseda s odborníky  

- tvorba herbářů (4. a 5. ročník přírodověda) 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

 

I ve školním roce 2020/2021  probíhalo DVPP především online z důvodu vládních 

opatření a uzavřením školy několikrát ve školním roce 2020/2021.  

 

Akce, kterých jsme se zúčastnily, byly vybrány s ohledem na aktuální 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 

 Nové právní předpisy – školský management - vedoucí pracovníci 

 Koučovací techniky – Učitel koučem, Pedagog mentorem; Systemické vedení 

týmu (ŘŠ) 

 Výuka ve třídě se spojenými ročníky - vyučující spojených ročníků 
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 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - učitelé ZŠ, MŠ, 

asistenti pedagoga 

 Výuka jednotlivých předmětů - čtenářská gramotnost, matematická  

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  

 Zavádění prvků Montessori – jak zvládnout praktický život – podpora pro MŠ 

 Environmentální výchova, Skutečně zdravá škola, Etická výchova 

 Prevence rizikových jevů – spolupráce s PPP, SPC 

 Formativní hodnocení v ZŠ 

 Využití nabídky mentoringu pro učitelky ZŠ a ředitelku školy 

 Vzájemné hospitace a náslechy v okolních MŠ a ZŠ 

 

Probíhající mentoring ve šk. r. 2020/2021 – MAP Libchavy         

Mentoring pro ředitelku školy - Mgr. Simonu Baláčkovou – PhDr. Romana Lisnerová; 

Mgr. Jana Kazíková  

Mentoring pro Strategický plán školy – PaedDr. Lenka Soumarové – ředitelka ZŠ  

a MŠ Suchý Důl 

Mentoring pro tř. učitele (2. – 3. ročník) – Denisa Lemfeldová, DiS.  

– Mgr. Lenka Ludvíčková                                                                             

SYPO – Začínající učitel – podpora pro studující tř. uč. 2. - 3. ročníku  

- Denisu Lemfeldovou, DiS. 

Uvádějící učitelka ze ZŠ – Mgr. Lenka Otavová - pro učitelky Denisu Lemfeldová, DiS.  

                                               a Mgr. Ivetu Pokornou 

Mentor pro začínajícího učitele pro ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí  

– Mgr. Ivana Koppová  
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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 2020/2021 

- Formativní hodnocení pro uč. ZŠ 

- Testování školní zralosti – iSophi 

- Strategický plán školy – SWOT analýza 

- Kurz pro ředitelku školy (Libchavy) - Systemické vedení týmu  

- Kurz pro učitelky ZŠ (Libchavy) - Učitel koučem 

- Etická výchova – Třídní učitel  

- PC – Microsoft Office 365 

- Podpůrná opatření spojená s financováním, výkaznictvím a vedením  

školní dokumentace 

- Jak si udržet dobré vztahy s rodiči (online) 

- Pohyb organizovaného útvaru chodců (online) 

- Školení – Skutečně zdravá škola  

- Digitální puberta 

- Problematické chování u žáků - Karle, nevyrušuj! 

- Etika za časů dobrých i zlých (online) 

 

Přehled DVPP – MŠ + ZŠ za 2. pol. školního roku 2020/2021  

- Přijímací řízení – webinář 

- Novely právních předpisů ve školství – p. Zeman 

- Formativní hodnocení pro uč. ZŠ (online) 

- Úžasné fyzikální pokusy (online) 

- Specifické poruchy učení – O. Zelenková (online) 

- Ředitelská praktika (online) 
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- Právní poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení (online) 

- Jak na inspirativní online výuku (webinář) 

- Rozvoj grafomotoriky u dětí – Bednářová 

- Ředitelská dilemata (online) 

- Učitel v pozadí, učitel jako pozorovatel a průvodce (online) 

- Práce s chybou (online) 

- Oblastní workshop MAT – využití MS Teams ve výuce matematice 

- Možnosti motivačních aktivit v ČJ 

- Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě (online) 

- EV – Učitel a žák (online) 

- Ředitelská praktika (online) 

- Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním (online) 

- EV – Mediální výchova (online) 

- Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním (online) 

- Škola jako druhá rodina - Budování vztahů ve škole a se školou (online) 

- Líný učitel – aktivizující výuka „líného učitele“ – Mgr. Radek Čapek, Ph.D 

- Konečně offline – osobní rozvoj zaměřený na psychohygienu 

- Klíčové oblasti pro proměnu společnosti aneb jak realizovat projekty proměny  

  – J. A. Komenský 

- Podpora IT odborníka – Mgr. Pavel Poklop 

- Etický kodex a pravidla školy pro ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí  

 

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  
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- Školení pro topiče plynových kotlů - školník  

- Kurzy 1. pomoci  

 

Návštěvy v jiných MŠ s vedoucí učitelkou MŠ a v ZŠ  

– Mgr. Simona Baláčková; Iva Pecháčková - nebylo uskutečněno z důvodu 

mimořádných vládních opatření COVID-19 

 

Spolupráce s odborníky ve 2. pol. šk. r. 2020/2021: 

Mgr. Milan Jirout – psychoterapeut, etoped 

Mgr. Kateřina Adamcová – psycholog 

Mgr. Iva Nováková - psychoterapeut, etoped 

Bc. Dana Janoušková – soc. pracovnice 

 

Probíhající mentoring ve 2. pol. šk. r. 2020/2021: 

Mentoring pro tř. učitele ( 2. – 3. ročník) – Mgr. Anna Trumhová – Mgr. Lenka 

Ludvíčková                                                                                                                         

Mentoring pro ředitelku školy – Mgr. Simona Baláčková  

– PhDr. Romana Lisnerová; Mgr. Jana Kazíková 

Strategický plán školy – PaedDr. Lenka Soumarová - ředitelka ZŠ a MŠ Suchý Důl      

Začínající učitel – podpora tř. uč. 2. – 3. ročníku – Mgr. Anna Trumhová – SYPO                       

Mgr. Ivana Koppová (ředitelka MŠ Pardubice) 

Uvádějící učitelka ze ZŠ – Mgr. Lenka Otavová  

– pro učitelky – Mgr. Anna Trumhová a Mgr. Iveta Pokorná 

Etický kodex a pravidla školy – Mgr. Jana Kazíková                                 

 

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.  
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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. 

Ve šk. r. 2020/2021 na škole nebyly organizovány zájmové kroužky z důvodu vládních 

nařízení a nedoporučení míchat žáky do skupin.  

 

- 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 2020/2021 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. 

- V průběhu školního roku probíhal sběr papíru a dále jsme byli zapojeni do sběru  

elektrospotřebičů a vybitých baterií – Recyklohraní. 

- 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.  

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 
 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

 25 

 

- 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. 

 

Shrnutí akcí – šk. rok 2020/2021 
(kulturní aktivity, divadla, výlety, výstavy, exkurze) 

 

 

Září 2020 

 

01. 09. 2020 1. školní den  

17. 09. 2020 Běh o posvícenský koláč 

18. 09. 2020 Uklízíme Česko (společná akce MŠ + ZŠ) 

30. 09. 2020 ŠD - Rovnou za nosem  

 

Říjen 2020 

 

05. 10. 2020 Projekt ŠD – Zvíře je můj kamarád 

13. 10. 2020 Cvičný poplach - nácvik evakuace (1,21s)  

+ Obrana před útočníkem (tř.uč.) 

13. 10. 2020 Dobročinná činnost - Srdce dětem – srdíčkový den 

(akce ŠD) 

od 14. 10. 

2020  

– 18. 11. 2020 

Distanční výuka – všechny ročníky 

 

Listopad 

2020 

 

od 14. 10. 

2020 – 16. 11. 

2020  

Distanční výuka pro 1. – 5. ročník  

od 18. 11. do 

30. 11. 2020 

Prezenční výuka – 1. - 3. ročník 

Distanční výuka – 4. – 5. ročník 

23. 11. 2020 EV - Etika za časů dobrých i zlých online – BA 

Instalace hern. prvků na školní zahradě (OT) 

od 30. 11. 2020 

do 18. 12. 2020 

Prezenční výuka – všechny ročníky 

Listopad Třídní schůzky - Triády online 
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Prosinec 

2020 

 

od 01. 12. - do 

14. 12. 2020 

Výzva - Potěšme seniory – příprava vánočních dárků 

a přáníček pro babičky a dědečky do DD Albrechtice 

nad Orlicí 

04. 12. 2020 Čertovský den 

- čert, anděl a Mikuláš 

07. 12. 2020 Akce Tonda obal – EVVO  

16. 12. 2020 ŠD – výprava do lesa, práce s vyřezávacím nožem, 

čištění lesa od odpadků, stavba bunkru - návrat ke 

škole 

18. 12. 2020 Třídní Vánoce – předávání dárků v jednotlivých 

třídách a sváteční oběd (1. – 5. ročník) 

 

Leden 2021 

 

od 04. 01. 

2021 

Prezenční výuka 2. – 3. ročník 

Distanční výuka 4. – 5. ročník 

 

06. 01. 2021 

 

Tři králové – ve třídách - program dětí ŠD – 

dramatizace příběhu (po celé ZŠ a MŠ)  

- legenda, koledy, zvyky 

12. 01. 2021 ŠD – Co umí voda (pokusy, tvoření z ledu) 

13. 01. 2021 ŠD – výprava a pozorování přírody v mrazivém 

počasí; sběr přírodnin pro tvoření z ledu 

 

Únor 2021 

 

15. 02. 2021 ŠD – Turnaj v Prší 

16. 02. 2021 ŠD - Návrhy masek na masopust ze sádrového 

obvazu 

16. 02. 2021 Zahájen projekt - Kočičí zahrada – prevence 

rizikového chování – 1. a 2. ročník 

22. 02. 2021 ŠD – Masopustní veselí v Bětkou a Luckou 

(masopustní program – tancování, kreslení, hry, 

písně na přání) 

24. 02. 2021 Zahájen projekt - Zdravé zuby 
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Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií 

Seifertovou na téma Lovci mamutů – 2. a 3. ročník 

ŠD – družinové Kino: Vaiana-Legenda o konci světa 

 

Březen 2021 

 

od 01. 03. 2021 Distanční výuka – 1. – 5. ročník 

15. 03. 2021 Kurz první pomoci – všichni zaměstnanci 

18. 03. 2021 Jak zvládat těžkosti – online beseda s Vítem 

Pospíšilem – 4. a 5. ročník 

25. 03. 2021 Zásady bezpečného pohybu v digitálním prostředí  

– online beseda s Janem Kršňákem – 5. ročník 

31. 03. 2021 Výzva - Pečeme pro zdravotníky – pečení a výroba 

dárečků ze strany dětí a rodičů pro zdravotníky 

FNHK a DD Albrechtice nad Orlicí 

 

Duben 2021 

 

Od 12. 04. 

2021 

Prezenční výuka 1. – 5. ročník 

(povinné testování 2x týdně) 

21. 04. 2021 ŠD - Práce na školní zahradě - co je půda, kdo v ní 

žije a co a jak pěstujeme? 

22. 04. 2021 ŠD - Oslava Dne Země 

Úklid odpadků po Albrechticích – 4. a 5. ročník 

23. 04. 2021 ŠD - Planeta Česko - promítání 

27. 04. 2021 Strategický plán školy – swot analýza 

29. 04. 2021 ŠD - Oslava Mezinárodního dne tance tancováním 

30. 04. 2021 Čarodějnický den ve škole – tancování, přehlídka 

kostýmů, čarodějnické počítání… 

 

Květen 2021 

 

03. 05. 2021 ŠD - Plánovací den s kalendářem - s dětmi 

naplánujeme posledních 8 týdnů, jak můžeme trávit 

svůj volný čas ve školní družině; podpora vlastní 

iniciativy, zájmů dětí ve volném čase – Den Slunce 

05. 05. 2021 ŠD - Výprava do přírody - Malované kamínky pro 

štěstí 

06. 05. 2021 ŠD - Tvoříme překvapení pro maminky k jejich 

svátku 
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12. 05. 2021 Návštěva PPP – paní Ženatová – práce s celou třídou 

na téma Vztahy a emoce – 2.-3. ročník a 4.-5. ročník 

ŠD – Stavby z lega – model obce Albrechtice 

13. 05. 2021 ŠD - Výprava do přírody - pozorování ptáků v 

přírodě s dalekohledem a hejkalem 

17. 05. 2021 Návštěva workoutového hřiště v Albrechticích 

Canisterapie – terapie se psy – 1.-3. ročník 

Brigáda v okolí školy – všichni zaměstnanci 

19. 05. 2021 Sociometrie ve třídách (1. – 5. ročník)  

24. 05. 2021 Brigáda v okolí školy – všichni zaměstnanci 

ŠD - Lets dance - tréning tanečních sestav  

25. 05. 2021 ŠD – Výroba barevného spinneru z papíru  

26. 05. 2021 Sociometrie ve třídách (1. – 5. ročník) 

ŠD – Rybaření v parku 

27. 05. 2021 Společné focení venku ZŠ + MŠ 

31. 05. 2021 ŠD - workoutové hřiště - opičí dráha a hra "na 

medvědy" 

- pečení vanilkových cupcaků 

 

 

Červen 2021 

 

01. 06. 2021 Dětský den – individuálně po třídách (stopovaná, hry) 

  ŠD - Den dětí - piknik s překvapením, výroba ovocných    

shaků 

02. 06. 2021   Program s papoušky – dárek ke Dni dětí 

04. 06. 2021 Den s Janem Kršňákem – prevence na digi prostředí 

(všechny ročníky) 

07. 06. 2021 ŠD -  Družinový kurz malého záchranáře – zahájení 

1. Co udělám, když....mdloby, kolabs, úžeh (park obce) 

2. Co udělám když...zlomenina, otok, zranění oka  

- výroba nosítek 

3. Co udělám, když...klíště, hmyz, jedovatý had  

08. 06. 2021 Výlet ZŠ – 1.-3. r. – Dvůr Králové n. L. - ZOO 

10. 06. 2021 Výlet ZŠ – 4.-5. r. – Uhřínov 

15. 06. 2021 Pasování na čtenáře ve spolupráci s knihovnou – 1. 

ročník 

17. 06. 2021 ŠD – Den otců (výroba překvápka pro taťky) 
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18. 06. 2021 ZŠ Týniště n. O. – Seznámení se školou pro 5. ročník 

21. 06. 2021 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

Schůzka s rodiči – 2. – 3. ročník 

23. 06. 2021 Rozloučení s páťáky - přespávání pátého ročníku ve 

škole 

25. 06. 2021 Pěší turistický výlet na okraj Týniště pro celou školu 

28. 06. 2021 Poslední společné zahájení celé školy - ukončení 

šk. r. 2020/2021 

30. 06. 2021 Slavnostní předávání vysvědčení 

 

Rozdělení tříd na šk. r. 2021/2022 – třídnictví ve třídách: 

1. r. – tř. uč. lic. Kateřina Klímová  

2. - 3. r. – tř. uč. Mgr. Petra Kalousová; Jindra Zábranská, DiS. 

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

 

SRPEN 2021 

- Příprava – nabídka zájmových kroužků pro ZŠ  

- Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků  

- Příprava na 1. školní den prvňáčků - vystoupení dětí z MŠ  

- Provozní porada – všichni zaměstnanci školy 

- Porada ředitelů v Kostelci nad Orlicí 

- 1. pedagogická rada ZŠ pro šk. r. 2021/2022  

- Zahájení školního roku 2021/2022 - 01. 09. 2021 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekce 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI, naposledy byla 26. – 28. 02. 2019.  
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9.  Údaje o zapojení školy do rozvojových  

a mezinárodních programů 
 

Škola se ve školním roce 2020/2021 nezapojila do rozvojových a mezinárodních 

programů.  

 

Ve šk. r. 2021/2022 se ZŠ a MŠ zapojí do programu Šablony 3, které zahájíme 01. 09. 

2021 do 30. 06. 2023 a které jsou hrazené z fondů EU z operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod záštitou MŠMT.  

 

Název projektu: Spolupráce ZŠ a MŠ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.X/0.0/0.0/20_080/0020548 

Datum realizace projektu: 01. 09. 2021 – 30. 06. 2023 

Celková výše dotace: 531. 282,- Kč (MŠ – 254. 914,- Kč;  ZŠ – 276. 368,- Kč) 

 

 

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. 2020/2021 škola získala 2 dotace na KÚ KHK pro ZŠ a MŠ Albrechtice nad 

Orlicí a byly schváleny obě žádosti. Škola tak získala celkem 69 000,- Kč od kraje se 

spoluúčastí obce 17 250,-. 

Název programu pro ZŠ: Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání  

- Polytechnická výchova a vzdělávání 21SMVU11 

Název: „Řemeslo a budoucnost“  

Celková částka: 37 000,- Kč; příspěvek obec – 9 250,- Kč 

Celkem: 46. 250,- Kč 

Zahájení projektu – 01. 08. 2021; ukončení – 31. 07. 2022 
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Projekt je zaměřen rozvíjet a poskytnout našim žákům kvalitní základy všeobecného 

vzdělání včetně manuálních činností a motivovat je pro další vzdělávání, komunikaci 

mezi lidmi, pro uplatnění se v dalším profesním životě a seznámit se s řemesly našeho 

regionu.  

Obsahem projektu je obnova tradic a důraz na manuální zručnost, která je důležitou 

součástí polytechnické výchovy.  

V rámci dotace projektu budou zakoupeny tyto prostředky: 

1. Fotoaparát 

2. Keramická dílna 

3. Zahradnické potřeby 

4. Pařeniště 

5. Polytechnické stavebnice 

6. Metodický materiál pro pedagogy 

7. Kreativní materiál pro propagaci projektu 

 

Dotační titul Královéhradeckého kraje pro Etickou výchovu – 20SMVU-0018. 

Název programu pro MŠ: Etická výchova ve školách - 21SMV06 

Název: „Probouzíme etické a hudební cítění u dětí“  

Celková částka: 32 000,- Kč; příspěvek obec – 8 000,- Kč 

Zahájení projektu: 01. 08. 2021; ukončení – 31. 07. 2022 

Celkem: 40. 000,- Kč 

 

Cílem projektu je podpořit u dětí sebedůvěru a sebepřijetí, vlastní důstojnost, 

sebeúctu a sebepoznání. Dále uplatňovat pozitivní vztah k ostatním lidem – respekt, 

oceňování, taktní projevování zájmu, dodržování dohodnutých pravidel.  

A v neposlední řadě podporovat tvořivost a iniciativu, vhodné vyjadřování kladných 

i záporných citů (k lidem, zvířatům) a věnovat se usměrnění přirozené agresivity. 
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Chceme podpořit u dětí umění vcítit se do ostatních, empatii, umění prosadit se bez 

agrese, odmítnout manipulaci a umět rozpoznat dobré vzory od špatných.  

 

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. 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 

Zpracovává Akon Týniště n. O., s.r.o. - služby účetní, mzdové a daňové povahy, vedení 

účetnictví, zpracování mezd. 

 

Příjmy 

Dotace kraj celkem 8 563 985,- Kč 

Z toho - Platy    6 066 179,-  Kč 

             - OON       50  000,-  Kč 

             - Pojistné, FKSP, ONIV                                        2 379 806,-  Kč 

- Dotace Zvýšení platů 

pedagogických pracovníků a 

nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství 

                 0,-  Kč 
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- Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství 

                  0,-  Kč 

Dotace od KHK-granty        68 000,- Kč 

Dotace obec celkem 1 214 600,- Kč  

Příjmy školné, stravné      123 312,-  Kč 

Dary, vlastní příjmy         13 907,-  Kč 

 

Výdaje 

Dotace kraj celkem  8 563 985,- Kč 

Z toho  - Platy      6 066 179,-  Kč 

              - OON         50  000,-  Kč 

              - Pojistné, FKSP, ONIV     2 379 806,-  Kč 

- Dotace Zvýšení platů 

pedagogických pracovníků a 

nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství  

                    0,-  Kč  

- Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství 

                     0,- Kč 

Dotace od KHK-granty           68 000,- Kč 

Obec, stravné       1  320 449,- Kč 

Vlastní výdaje           13 308,- Kč 

 

 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 
 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

 34 

 

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 23. 08. 2021 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 

2020/2021.         

      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 2020/2021 se nám nepodařilo splnit v plném rozsahu - Plán 

činnosti školy 2020/2021 z důvodu mimořádných opatřeních spojených s epidemií 

onemocnění Covid-19. 
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„Covidový školní rok“  

(shrnutí šk. r. 2020/2021 – rozhovor ředitelky školy pro Zpravodaj obce) 

 

Jak tedy ten školní rok začal?  

Školní rok začal optimisticky. Děti se po prázdninách vrátily do škol a začala běžná 

výuka. Ta situace ale netrvala dlouho a některé děti nakonec strávily většinu pololetí 

doma. Po uzavření školy jsme se shodli, že distanční vzdělávání bude probíhat  

na vyzkoušené platformě Jitsi Meet a musím říct, že začátky byly pro nás všechny 

velmi těžké. Učili jsme se tzv. na koleni, několikrát denně jsme si telefonovali  

a zkoušeli připojení v online prostředí mezi sebou jak ve škole, tak  

i doma.  Jelikož souběžně na stejné platformě bylo připojeno více škol, přestávalo nám 

spojení fungovat, jak bychom si přáli – nešel správně zvuk, obraz a kdo měl slabší 

připojení, tak nám vypadával v průběhu výuky anebo se nemohl připojit vůbec. 

Rozhodli jsme se tedy pro změnu, abychom pro sebe i žáky vytvořili bezpečnější  

a stabilnější online prostředí. Požádali jsme pana Drahokoupila o pomoc  

a ve spolupráci se školou v čele s pí uč. Kateřinou Klímovou připravili nové prostředí 

v programu Office 365 v  aplikaci TEAMS. Risk se vyplatil, protože změna on-line 

prostředí je obrovské plus jednak pro děti, ale i pro rodiče. Všechny vzdělávací 

činnosti probíhají v jedné aplikaci a žáci nemusí složitě vyhledávat úkoly a učit se 

pracovat v dalších vzdělávacích platformách. Nejdříve se musely vygenerovat maily, 

hesla žákům a učitelům a dále seznámit rodiče s výhodami nového online prostředí. 

Musím říct, že tohle byla ta nejtěžší fáze pro nás všechny, protože nepřerušit výuku  

a plynule přejít do jiného prostředí ze dne na den bylo pravdu hodně náročné. Na 

základě připomínek rodičů i našich poznatků stávající nastavené výukové formy 

vyhodnocujeme, upravujeme a rozšiřujeme. Myslím, že v současné době se nám 

podařilo vyladit distanční výuku ke spokojenosti většiny žáků i jejich rodičů. 

K celkové spokojenosti přispěl i fakt, že se díky p. Martincovi a Drahokoupilovi zajistil 

nový internet v budovách školky a školy a nedocházelo tak k obvyklým výpadkům.  
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Z mého pohledu jsme se my i rodiče díky vzájemné spolupráci a pomoci velmi rychle 

posunuli vpřed a zvládli tak pro většinu z nás velmi těžkou výzvu. Jsem hrdá na to,  

že jsem nezaznamenala žádné stížnosti, pomluvy, jak to bylo někdy slýcháno z TV,  

ale naopak děkuji všem za velkou podporu.  

Nesmím zapomenout i na úžasnou podporu z KHK ze SYPO, které nám poskytlo 

online školení pro pedagogy a v případě potřeby i metodické vedení v prostředí 

TEAMS. 

 

On-line výuka probíhala i ve školce, to byl váš nápad?  

Sama mám doma šestiletého předškoláka a tak jsem přemýšlela, co bych jako 

maminka pro něj přivítala. A když jsem viděla, že to jde v jiných školkách, tak proč by 

to nemohlo jít i u nás. Snažila jsem se namotivovat i naše paní učitelky ve školce, aby 

děti neztratily kontakt hlavně s kamarády, ale i s pí učitelkami a celkově s prostředím 

školky. Ze začátku byl cítit trošku strach, obavy, protože některé paní učitelky se 

online prostředí a té techniky bály, což chápu, ale měli jsme výborného lektora, který 

nás naučil základy a postupně jsme se mohli školit a zlepšovat. Bylo úžasné pozorovat, 

jak děti byly nadšené a nakonec mi dávaly zpětnou vazbu i paní učitelky, protože i je 

samotné ta setkání s dětmi velmi nabíjela. Celkově mám pocit, že se nám to podařilo 

a děkuji všem paním učitelkám, které se online prostředí postavily čelem a nakonec 

došly ke zjištění, že to bylo velké obohacení pro obě strany.  

Jinak distanční výuka v ZŠ byla pro nás mnohem náročnější než prezenční. Úplně 

nejvíce nám chybělo osobní setkání s dětmi a ta prázdnota ve škole. Při každé online 

výuce byl vždy základ se v hodině s dětmi nejprve naladit, sdílet, jak se cítí, jak se jim 

daří a teprve potom přišla na řadu samotná výuka. I když jsme nepřerušili ani na 

chvíli školní docházku, tak pro nás byla důležitá pohoda a postupně jsme si vytvářeli 

pravidla v online prostředí, abychom se cítili všichni bezpečně. V této nelehké době 

jsme si plně uvědomovali, jak jsme v této hektické době zapomněli na některé velmi  

důležité životní hodnoty.  
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Vlastně díky tomuto zastavení se, jsme si je mohli postupně připomínat a vracet se 

k nim. Mezi nejdůležitější bylo především zdraví, láska, víra v lepší zítřky a vzájemná 

podpora a pochopení. 

 

V plném počtu nestrávili žáci v naší škole mnoho týdnů, je to tak?  

Všechny děti začaly chodit v září, ale pak se to různě střídalo. Později měly malotřídní 

školy do 75 žáků povoleno mít prezenční výuku pro 1. – 2. ročník, ale my jsme mohli 

pustit do školy 3 ročníky, protože máme spojené ročníky (2. – 3. ročník) a celkem 

školu navštěvovalo 32 dětí z 51. V prosinci na chvíli nastoupil 4. - 5. ročník, který byl 

od ledna až do 12. 4. 2021 na distanční výuce.  

 

Ta časová dotace pro distanční výuku byla menší než pro tu klasickou 

prezenční, pochopitelně některé předměty se nevyučovaly vůbec. Je 

tedy ten objem znalostí, které děti v tomto školním roce získaly menší? 

Nebo to dohnaly úkoly? Nebo se to bude dohánět příští školní rok? 

Tady byla zajímavá jedna věc. Ministerstvo školství nám vůbec neurčilo, kolik hodin 

by distanční výuka měla mít. To byla trochu podpásovka pro nás ředitele, protože pro 

nás všechny to byla situace úplně nová a samozřejmě pak docházelo ke srovnávání, 

jak to která škola uchopila. Musím říct, že máme výborné vztahy mezi řediteli 

z okolních škol a navzájem jsme se podporovali a předávali si zkušenosti a nápady, 

co, kde a jak funguje. U nás ve škole jsme se snažili různě vychytávat nedostatky  

a naladit se tak, abychom nepřetěžovali děti ani rodiče. Samozřejmě to bylo náročné  

i pro paní učitelky, které seděly většinu dne u PC, dále doučovaly online žáky s SVP  

a někteří žáci museli docházet individuálně i do školy, protože jim tento způsob výuky 

vůbec nevyhovoval a nepracovali tak, jak bychom potřebovali. Je pravda, že nám  

až teď po roce pandemie přišel manuál z MŠMT -  „Distanční výuka a duševní zdraví“, 

kde se psalo, kolik hodin pro distanční výuku je doporučeno. Ale to my už jsme měli 

vychytané.  
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Sama mám tři děti školou povinné – nejstaršího syna na střední, prostředního  

na základní škole a nejmladšího synka v MŠ, tak jsem měla nějaké zkušenosti i od 

nich. Někteří to pojali tak, že výuka neprobíhala skoro vůbec, to bylo u toho mého 

maturanta, kde jsme s ním prožívali velkou beznaděj a obavy, jak zvládne s tímto 

přístupem maturitu, druhý syn zase seděl od osmi do půl druhé u PC, což byl zase 

druhý extrém a kvantita byla upřednostněna nad kvalitou výuky a školky zase tak 

dlouho zavřené nebyly a to nás asi zachránilo před totálním vyčerpáním. Je pravda,  

že pro mě bylo úplně nejhorší skloubit práci - roli ředitelky školy a roli maminky  

3 dětí, kdy bylo potřeba zajistit bezproblémový chod školy, kdy se každý týden něco 

měnilo a k tomu motivovat a podpořit své vlastní děti, které zažívaly ne vždy vstřícný 

přístup, a nedostalo se jim takové pozornosti, jakou bychom jako rodiče uvítali. 

Nepřála bych vám vidět, co se v naší rodině někdy odehrávalo – beznaděj, chaos, 

strach, vztek atd., asi to někteří znáte a možná i proto jsem měla velké pochopení pro 

některé rodiče našich žáčků.  

Mám ale celkově dobrý pocit, že se nám podařilo najít zlatou střední cestu, abychom 

nadměrně nezatížili rodiče, děti ani učitele. Rozvrhli jsme si asi půlku hodin z běžné 

výuky a distanční výuka probíhala 4 dny v týdnu a pátek byl volný na opravy, 

doplnění, co, kdo, kde nestihl.  Velký důraz byl kladen na to, aby se při distanční výuce 

probralo základní učivo a doma se už jen procvičovalo. Děti byly vedeny k velké 

samostatnosti a k vlastní odpovědnosti. Zaměřili jsme se na hlavní předměty  

- matematiku, český jazyk a angličtinu, to byl základ, a pak jsme dávali různé výzvy,  

a ty výzvy jsme zapojovali do normálního života, aby děti cvičily, zpívaly, malovaly  

a doma pomáhaly i rodičům, jak bylo potřeba. 

  

Když se teď děti vrátily zpátky, chovají se jinak? 

Nejdůležitějším bodem pro nás a zároveň nejohroženější skupinou celorepublikově 

byli prvňáčci. 1. ročník měl vyučovací bloky zkrácené na 30 minut a i tak bylo někdy 

hodně těžké udržet pozornost dětí a ještě je při tom vzdělávat a motivovat je k učení 

se novým věcem.  
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Musím vyjádřit velkou poctu a poděkování všem rodičům, kteří s námi 

spolupracovali, protože bez nich bychom to nezvládli. Samozřejmě velké díky patří  

i paním učitelkám za jejich trpělivost a pomoc i mimo online prostředí. Jsem i velmi 

potěšena, že ze stran rodičů slýchávám slova ocenění a pochopení i k nám 

pedagogům, že naše povolání opravdu není úplně jednoduché a je potřeba velké dávky 

trpělivosti, odolnosti proti stresu a hlavně chuti přizpůsobit se dnešní hektické době.       

A co se týče návratu žáků do školy, tak po 14 dnech proběhla sociometrie ve třídách 

(měření vztahů ve třídě) a prvňáčkové z toho vyšli úplně nejlépe. Výuku pojali hravou 

formou a velkou roli sehrálo i propojení s rodiči, to vnímám jako nejdůležitější. Horší 

to bylo ve 2.–5. ročníku, tam už jsme u některých žáků zachytávali ohrožení. Bylo to 

z jejich strany takové volání o pomoc a byli to většinou ti, kteří nám vypínali 

mikrofony nebo nám rušili vysílání, kteří zkrátka tu pozornost doma neměli takovou, 

jakou by potřebovali. Proto jsme požádali o spolupráci MAP (Místní akční plán 

Kostelecko) a u těchto dětí jsme nastavili individuální docházku. Paní učitelky je tedy 

ještě mimo distanční výuku učily samostatně a dále byla zajištěna podpora 

psychologů, etopedů a speciálních pedagogů, kteří nám poskytovali odbornou pomoc 

ve spolupráci - škola – učitel - rodič a dítě. Domnívám se, že jsme tím zamezili 

vážnějším problémům, které mohly nastat. Ještě ale nemáme vyhráno, myslím si,  

že ještě ty důsledky budou postupně vylézat na světlo. Je potřeba znova se vracet 

k připomínání si a dodržování pravidel ve třídách, ke komunikaci, k naslouchání  

a především k zaměření se na zlepšení vztahů ve skupině. Nejhorší pro nás však bylo 

zjištění, že se některé starší děti jakoby zakuklily hodně samy do sebe  

a bylo těžké je rozpovídat. Zpočátku se všichni do školy těšily a pak najednou nastal 

zlom a byl problém pro některé ráno vstát a jít do školy. Shodli jsme se, že po návratu 

do škol byla ve vzduchu cítit taková zvláštní agrese, potlačení něčeho, někteří se 

dostali do stádia bezmoci, beznaděje, zmaru …mě to nebaví, já nechci, já nebudu, 

proč…? Takže se nyní snažíme vracet vše zpátky do rovnováhy a úplně nejdůležitější 

je pro nás naladění se na třídu a připomínáme si hodnoty, které jako škola uctíváme 

– důvěra, vzájemná podpora, respekt a úcta sám k sobě a k druhým apod. 
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To musela být ale obrovská zátěž pro ty učitele – distanční výuka, 

k tomu ta individuální, dělaly se nějaké úpravy ve škole, přišly  

nějaké personální změny, jak jste to všechno zvládli? 

To tedy byla velká zátěž pro všechny, obzvláště tehdy, když jsme postupně dostávali 

covid a přesto se nám podařilo výuku vůbec nepřerušit. Ještě jednou velké díky všem. 

Dále velká vděčnost MAP, protože nám poskytuje podporu mentoringu, který je určen 

přímo pro učitele, kdy s námi pracují, ukazují nám silné stránky, slabé stránky, co je 

důležité, na co je potřeba se zaměřit atd. Taky jsme si tenhle školní rok vytvořili takový 

užší tým ze zástupců jednotlivých zařízení – za školu, ŠD,  

za školku, za výdejnu a provozní část, kde jsme si nastavili i mezi sebou pravidla, 

vytvořili společnou vizi a určili si, co potřebujeme, co je pro nás základ, kam chceme 

školu vést a jaké jsou naše priority. Tam jsme získali i my pedagogové tu podporu  

a víru, že se můžeme o sebe navzájem opřít a začali jsme to šířit do celé skupiny. Když 

jsem dostala od mentorky otázku, jestli chceme mít školu vedenou na výkon, nebo  

na hodnoty, byla pro nás jednoznačná odpověď, že na vztahy a hodnoty. V MŠ a ZŠ  

se zaměřujeme na etickou výchovu a dbáme na to, že nejdůležitější je dítě a jeho 

potřeby, pohodový vztah s rodiči a naladěný tým hledat společné cíle při vzdělávání 

dětí. A kdo to třeba měl jinak, ano, došlo k personálním obměnám, kdy jsme pochopili 

a vzájemně se domluvili, že tohle není směr pro každého, a proto jsme se rozloučili.  

 

Už jsme mluvili někdy před rokem o tom, že rozdíly mezi dětmi po 

distanční výuce budou hodně patrné podle toho, jak moc se ti rodiče 

dětem mohli věnovat. Zaznamenala jste tento problém? 

Samozřejmě že máme ve škole děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 

z ohrožených rodin, ale měli jsme kontrolu z pedagogicko-psychologické poradny, 

která dělá průběžně vyhodnocení podpůrných plánů a přístupu a zástupkyně z PPP 

nám sdělovala, jak je mile potěšena, že i tyto děti udělaly velký posun vpřed.  
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A je to hlavně v tom, že máme v kolektivu výborné paní asistentky, které podporovaly 

tyto děti v online prostředí, ale i individuálně. Naším cílem bylo, aby se děti cítily 

v pohodě a v bezpečí a mě hřeje u srdce, že se nám to podařilo.  

Jinak nemůžu říct, že jsme něco zanedbali ohledně výuky hlavních předmětů - učivo 

matematiky, českého jazyka a angličtiny jsme zvládli podle plánů a v souladu se 

školním vzdělávacím plánem. Co se týče těch vedlejších předmětů a výchov, tam jsme 

se snažili o propojení do běžného života a návrat zpátky k přírodě. A kéž by se tímto 

směrem začalo ubírat i školství, to bychom byli nejšťastnější. Protože učit a biflovat 

se v lavicích pro nás není základ. Nám se za tu dobu podařilo vybavit třídy a chodby 

tak, abychom měli i odpočinkové zóny, koberce, sedací vaky, aby se děti mohly učit 

nebo sdílet i v kruhu. Vymýšlíme různé hry nejen v procesu učení, ale i hry zaměřené 

na vztahy a důležité hodnoty jako je např. spolupráce, komunikace, naslouchání atd. 

Všichni cítíme, že když tohle bude probíhat a děti budou naladěny na sebe - na svůj 

potenciál, na nás, tak učení půjde samo a děti budou samy chtít. Mám pocit, že nás 

covid zastavil a zároveň nám ukázal, co už v dnešní době ve školství nefunguje a kde 

je potřeba udělat změny. Kéž by nás někdo vyslyšel a nastal posun více  

k té praktičnosti a nejen preferovat výkon a dokonalost. Naopak cítím,  

že v nedokonalosti je síla a když děti naučíme přijímat chyby jako výzvy a že tím 

přebírají zodpovědnost samy za své činy, tak to pro ně bude mít v životě určitě velký 

smysl.  

 

Co zápisy do školy a školky, probíhaly online? 

Zápisy do školky a školy probíhaly stejně jako minulý rok, už jsme to zažívali podruhé. 

Jsem vděčná za to, že jsme malá škola na vesnici a mohli jsme si dovolit individuální 

zápisy, kdy jsme si zvali rodiče podle časového harmonogramu. Jediné, co nám 

chybělo, byly ty děti, ale jsme připraveni pro školáky udělat takový „pidi“ zápis, aby  

o ten zážitek nepřišly. Moc se těšíme na to, až to zajedeme zase zpátky do starých 

kolejí, protože ten osobní kontakt je pro nás nenahraditelný. 
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 Letos se vám nepodařilo přijmout do školky všechny tříleté 

albrechtické děti, jak to vyřešit pro příští roky? 

Měli jsme poradu ředitelů a mám pocit, že je to celorepublikový problém. Někde je to 

více, někde méně. Příští rok k nám má nastoupit přibližně 5 nových dětí a to by mělo 

být bez problémů. Zdá se, že tento školní rok byl nějaký silnější ročník, kdy jsme 

nemohli uspokojit každého zájemce. My jsme tušili, že ten problém bude, ale netušili 

jsme, že to bude až tak moc i v jiných školkách. Podařilo se nám ale navýšit kapacitu 

ve školce, za což jsem moc ráda. Vzhledem k tomu, že máme ve školce i děti 

s podpůrnými opatřeními a k nim jsou přiděleni asistenti pedagoga, tak na jednu 

stranu je to velká výhoda a pomoc, ale na druhou stranu musíme odečítat děti dle 

stupně PO z celkové kapacity a přicházíme tím o místa v MŠ.  

  

Čím to je, že těch podpůrných opatření je teď víc?  

Je to problém celospolečenský. Celá společnost je hodně vedená na výkon, na práci, 

dril, frmol a zapomínáme na to, že naše děti pro nás mohou být největší učitelé  

a někdy nám dávají takové lekce, abychom se zastavili a uvědomili si, co je důležité  

a co nikoliv. Shledáváme to, že dnešním dětem chybí komunikace, naladění se, sdílení 

a přijetí. Nedávám to za vinu rodičům, ale společnosti a tomu trendu, který se tady 

valí. Tím spíš jsem ráda, že jsem na vesnici, kde to ještě není takové jako ve velkých 

městech.  

 

Jak podle vás bude vypadat příští školní rok ze stran covidu? 

Já pevně věřím, že už nás to nepostihne, i když jsme připraveni snad na všechno. Ale 

budu si moc přát za sebe, za náš tým, za děti i za rodiče, aby bylo vše zase jako dřív  

a mohli jsme si všichni společně užívat běžných radostí v životě. Letos nám nastupuje 

i náš nejmladší syn Lukášek do první třídy a neumím si představit, jak by to šlo 

skloubit, kdyby měla být distanční výuka. Pevně věřím, že už výuka bude probíhat 

pouze prezenční formou, i když z médií a všech možných stran na mě doléhá, že to tak 

nebude. Já jsem optimista a věřím, že nejhorší už máme za sebou.  
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Prázdniny jsou tady, chystáte se na dovolenou? 

Letos se na dovolenou těším úplně nejvíc, protože byť to vypadalo, že učitelé nic 

nedělali, nebo učili z domu, nebo si seděli u počítačů a byla to pohoda, tak pro mě byl 

rok 2020 jeden z nejnáročnějších, a to nejsem typ, co by se litoval nebo neměl rád 

výzvy. Těším se na to, až odjedu někam do přírody, kde nebudu mít počítač, telefon  

a budu si užívat klidu a svojí rodiny.  

 

Cítím velkou vděčnost za to, že se nám podařilo naladit se na děti, neztratit s nimi 

kontakt, jsem moc ráda za spolupráci s rodiči, bez nich bychom to taky nedali,  

a v neposlední řadě nesmím zapomenout poděkovat celému týmu v naší malé školce 

a škole. Cítím velkou hrdost na to, že mám kolem sebe takové lidi. Právě v téhle krizi 

jsem měla možnost poznat, že naše práce je posláním a kdo to tak nemá, odešel. 

Samozřejmě velké poděkování taky MAPu, jeho podpoře a spolupráci s obcí.  

 

       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.  

Vedeme žáky, aby uměli spolupracovat, chovat se k sobě navzájem slušně, 

ohleduplně, kamarádsky, ale 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. 
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       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 2020/2021 byl zaznamenán 1 úraz. 

      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: 23. 08. 2021 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 23. 08. 2021 
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