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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola 

název školy Základní škola a mateřská škola Stěžery 

adresa školy Lipová 32, 503 21 Stěžery 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70986096 

IZO 600088782 

vedení školy ředitelka školy:  

do 31. 7. 2022 Mgr. Jaroslava Pavlů, 

od   1. 8. 2022 Mgr. Martina Kloučková 

kontakt tel.: 498 773 920, 734 570 094 

e-mail: zs.stezery@seznam.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Obec Stěžery 

adresa zřizovatele Lipová 31, okres Hradec Králové 

kontakt tel.: 498 773 916 

e-mail: obec@stezery.cz 

starostka obce Ing. Dagmar Smetiprachová 
 

1.3 Odloučená pracoviště 

Spojovací 232 , 503 21 Stěžery Mateřská škola 

Spojovací 232 , 503 21 Stěžery  Školní jídelna 

 

1.4 Součásti školy 

Základní škola - kapacita 130 

Mateřská škola - kapacita 74 

Školní družina -  kapacita 55 

Školní jídelna  200  stravovaných 

Školní výdejna ZŠ 110  stravovaných 

 

1.5 Základní údaje o součástech školy 

 

Součásti školy 
Počet/tříd 

oddělení  
Počet dětí/žáků 

Počet dětí/žáků 

 na třídu 

Mateřská škola 3 74 24, 6 

1. stupeň ZŠ 5 102 20, 4 

Školní družina 2 55 27, 5 

Komentář:  

Údaje dle zahajovacích výkazů k 30. 9. a 31. 10. 2021 
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1.6 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny  6 

Počítačová učebna Moderně vybavená učebna PC je využívána v rámci výuky 

informatiky, jazyků i ostatních předmětů. Nainstalovali jsme také 

software Netop VISION, který umožňuje učiteli sledovat práci žáků. 

Máme k dispozici síť Eduroam. 

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

Zahrada kolem budovy školy s atletickou rovinkou pro běh na 50 m, 

pískovištěm pro skok daleký, dřevěnými   prvky. Hřiště s tartanovým 

povrchem pro míčové hry.  Bylinková spirála, jezírko pro praktickou 

výuku přírodovědných předmětů. Na betonové ploše před venkovní 

učebnou byl obnoven nátěr namalovaných  herních prvků pro rozvoj 

pohybové zdatnosti dětí. Využíváme také venkovní učebnu včetně 

příslušenství. 

Sportovní zařízení Využívání tělocvičny, školní zahrady, školního hřiště a hřiště Sokola 

Stěžery. V letošním roce byly zakoupeny gymnastické cvičební prvky 

– kladina, švédská bedna, skládací klíny – a Kin ball. 

Žákovský nábytek Výškově nastavitelný školní nábytek je ve všech učebnách. Zároveň 

jsou ve třídách nainstalovány rekuperační jednotky. Pro relaxační 

chvilky slouží barevné omyvatelné polštáře v mobilních stojanech. 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím 

apod. 

Běžné vybavení pomůckami a výukovým materiálem. Byla rozšířena 

sada robotických hraček a stavebnic, zakoupeny grafické pomůcky  ke 

stolnímu grafickému lisu. Pro výuku hudební výchovy byla pořízena 

další sada bicích nástrojů Boomwhackers. Nejen v hodinách vlastivědy 

nově využíváme 3D svítící globus a velkou nástěnnou magnetickou 

mapu ČR. Nově bylo pořízeno pro účely ZSSP na horách  5ks Snow 

skate 100cm. Třídy školní družiny jsou vybaveny klimatizací, 

molitanovými terapeutickými sestavami a v jedné z družinových 

učeben  je instalována interaktivní tabule. Dále byly pořízeny dvě sady 

loutkového  divadla, Lego stavebnice, deskové hry a  vyšívání , nové 

herní a cvičební molitanové prvky. 

Vybavení žáků 

učebnicemi a učebními 

texty 

Fond učebnic je vyhovující, dle potřeby je obměňován a doplňován. 

V letošním roce  byly zakoupeny nové sady učebnic anglického 

jazyka. 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

1 televizor, DVD, 5 CD přehrávačů 

24 žákovských stanic PC  

3 učitelské stanice PC 

9 notebooků 

23 tabletů 

4 interaktivní tabule 

2 dataprojektory Epson EB – 595 Wi (společně s keramickou tabulí  

nahrazují interaktivní tabuli) 

1 Activ panel s vybavením + 1 ve ŠD 

 PC v ředitelně školy, sborovně, kanceláři 

3 webkamery, outdoorová kamera 

3D tiskárna 

projekční plátno 

kopírovací zařízení 
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1.7 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení  1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt Předseda: Mgr. Jana Jeřábková, e- mail: 

janajer@email.cz 

  

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

 

79-01-C/01 

 

 

 

Rámcový vzdělávací program pro ZV 

 

 

1., 2., 3., 4. ,5. ročník 

 

  

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro ZV, Základní škola; Škola v pohybu 

platný od 1. 9. 2021. 

 

1., 2., 3., 4. ,5. ročník 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem (přepočet na plně 

zaměstnané) 

 

Počet učitelů ZŠ   7, 5 (včetně asistenta pedagoga ) 

Vychovatelky ŠD   1, 65 

Učitelky MŠ   5, 90  

Počet správních zaměstnanců ZŠ   1, 75 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1, 90 (z celku 0.25 úv. hrazeno zřizovatelem) 

Počet zaměstnanců ŠJ   4, 00 ( 1,15 úvazku hrazeno z jiných zdrojů) 

Školní jídelna - výdejna   0, 60 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci fyz. 

osoby 

Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání Aprobace 

1 Ředitelka 1, 00 nad  32 let VŠ 1.- 5. r. 

2 Učitelka ZŠ 1, 00 do 12 let VŠ 1.- 5. r. 

2 Učitelka ZŠ 1, 00  do   27 let VŠ 1.- 5. r. 

1 Učitel ZŠ 1, 00 do   27 let VŠ 1.- 5. r. 

1 Učitelka ZŠ 1, 00 do   19 let VŠ 1.- 5. r. 

1 Vychovatelka 

ŠD 

0,82 do 6 let ÚSO Vychovatelství 

1 Vychovatelka 

ŠD 

0, 71 do    19 let  ÚSO Vychovatelství 

1 Asistent 

pedagoga 

0,5 do   6 let ÚSO Odborné stud. AP 

 

      

1 Učitelka 

pověřená 

řízením MŠ 

1, 00 nad  32 let ÚSO Učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1, 00 nad   32 let ÚSO Učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1, 00 nad   32 let VŠ 1. st. ZŠ, spec. pg. 

1 Učitelka MŠ 1,00 do     32 let  ÚSO Učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 0, 90 do     12 let ÚSO Učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1,00 do     12 let VŠ 2.st. ZŠ, učitelství 

MŠ 

 

3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelky MŠ   85 x x 

Vychovatelky ŠD 100 x x 

Asistent pedagoga 100 x x 

  

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let 

 

Celkem 

ženy ženy/muži ženy ženy ženy/muži 

2 6/1 2 5 15/1 
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3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci- fyz. 

osoby 
Funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 Hospodářka školy 0, 75 VŠ 

1 Vedoucí školní jídelny 1, 00 ÚSO 

1 Školnice ZŠ, výdej stravy 1, 00 SOU 

1 Uklízečka ZŠ 0, 75 ÚSO 

1 Školnice MŠ 1, 00 SOU 

1 Vedoucí kuchařka 1, 00 SOU 

2 Kuchařka 2, 00 SOU 

1 Uklízečka, pradlena MŠ 0. 90 SOU 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce  

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6 ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2022/2023 

1 15  1 2 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Třída 

 

 
Počet žáků 

 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Počet žáků 
s dostatečnou 

 
Nehod- 

  noceno 

 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

I.  15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 

II. 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 

III. 26 26 25 0 1 0 0 0 0 0 

IV. 20 19 19 1 0 0 0 0 0 0 

V. 23 15 17 8 6 0 0 2 2 0 

Celkem 102 93 94 9 7 0 0 2 2 0 

 

Pozn. V tomto školním roce nebyla udělena žádná zhoršená známka z chování. 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

  Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 
I.     649    779 43,27 51,93 0 0 
II.     935   1147 51,94 63,72 0 0 
III.   1420   1401 54,62 53,88 0 0 
IV.     986   1081 49,30 56,39 0 0 
V.   1137   1237 49,43 53,78 0 0 
Celkem   5127   5645 50,26 55,89 0 0 

 

5.3 Údaje o  žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných třídách  

Poskytování podpůrných opatření žákům se SVP Počet žáků Z toho dívky 

1. stupeň PO  4 3 

2. stupeň PO 11 3 

3. stupeň PO  4 1 

4. stupeň PO  0 0 

5. stupeň PO  0 0 

Celkem   19 7 

 

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2022 vychází ze závěrů hodnocení předešlého období. 

Navazuje na aktuální proces rozvoje, zohledňuje trendy ve vzdělávání a podmínky školy. 

Cílem základní školy je poskytnout žákům spolehlivý základ všeobecného vzdělání, připravit je 

pro další studium i pro život, zajišťovat jejich osobnostní růst. Umožnit jim osvojit si strategie 

učení a motivovat je pro celoživotní učení, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci 

a úspěchy vlastní i druhých, připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svobodné, slušné  

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 

 

Pro rok 2021/2022 byly určeny následující priority výchovně vzdělávacího procesu. 

 

V oblasti čtenářské gramotnosti: 

➢ nadále využívat metody rozvíjející čtenářskou gramotnost (čtení s otázkami, čtení 

s předvídáním, dopis autorovi knihy, práce s odborným textem) 

➢ systematicky vést žáky k vyššímu stupni komplexního čtenářství (porozumění textu, 

chápání  kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu) 

➢ podpora individuální práce se žáky se zájmem o literaturu, vytváření čtenářských portfolií 

➢ pokračovat v pravidelném vydávání školního časopisu 
 

 

V  oblasti jazykové gramotnosti: 

➢ využívat různé typy učebních textů, multimédií a dalších materiálů pro rozvoj jazykové 

gramotnosti, využití ICT, tabletů a on-line výukových aplikací(např. Wordwall) 

➢ uplatňováním metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem žáků 

rozvíjet jejich jazykové dovednosti  
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V  oblasti matematické gramotnosti: 

➢ využívat metody aktivního učení, uplatňovat i v mezipředmětových vztazích 

➢ seznamovat žáky s finanční problematikou a problémovými úlohami 

➢ systematicky rozvíjet potřeby šikovných i méně nadaných žáků 
 

 

V oblasti zdravého životního stylu: 

➢ nadále realizovat aktivity ve vazbě na edukační program Pohyb a výživa 

➢ využívání vlastních testových baterií pohybové zdatnosti jedince 

➢ podpora zdravé výživy ve spolupráci se ŠJ 

 

 

V oblasti EVVO: 

➢ realizovat terénní výuku 

➢ pravidelně pečovat a udržovat výsadbu na školní zahradě 

➢ pokračovat ve třídění odpadu a ostatních aktivitách vyplývajících z plánu EVVO   

 
 

V oblasti průběhu vzdělávání: 

➢ v přípravě na vyučování se zaměřovat hlavně na metody, jakými bude vyučování 

probíhat 

➢ posilovat činnostní charakter vyučování  

➢ vést žáky ke kooperaci (s vyučujícími i vzájemně) 

➢ učit žáky pracovat s chybou 

➢ učit žáky pracovat v týmu  

➢ učit žáky sebehodnocení 

 

 

 

V oblasti čtenářské gramotnosti se vyučující zaměřili na využívání metod, které rozvíjejí 

čtenářskou gramotnost, vedou ke správnému porozumění a chápání textu i k vyvozování závěrů 

z textu. Prostřednictvím pravidelných čtenářských dílen motivují žáky k samostatné četbě, 

seznamují je s knižními tituly z žákovské knihovny i s knižními novinkami. Tyto činnosti 

probíhají napříč všemi předměty. Každoročně spolupracujeme s místním knihovníkem. 

 

Při výuce anglického jazyka vedou učitelé hodiny dle možností žáků v anglickém jazyce. 

K osvojení slovní zásoby využívají modelové situace, zařazují aktivity vedoucí k rozvoji 

samostatného mluvního projevu. Pravidelně využívají moderní technická zařízení (PC, tablety 

IT) a nejrůznější on-line aplikace (Duolingo, Wordwall). V letošním roce pracovali žáci 3. a 4. 

ročníku s novými řadami učebnic a pracovních sešitů. 

 

Přírodovědné předměty a matematika 

Při výuce matematiky se snažíme rozvíjet u žáků schopnost matematizovat reálné situace, tj. 

analyzovat, uvažovat, sdělovat myšlenky při řešení problémů a využívat při tom základních 

matematických znalostí a dovedností na úrovni ročníku, zařazujeme do výuky problémové úlohy 

nejen z oblasti finanční gramotnosti. 

Učitelé pomáhají žákům vlastním postojem vnímat chybu jako užitečnou zkušenost a zdroj 

poučení. Žáci 4. a 5. ročníku se zájmem o matematiku se zapojili do matematického 

korespondenčního semináře. Učitelé zařazovali do výuky bloky pro žáky matematicky nadané, 

ve kterých řešili neobvyklé logické úlohy. 
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V přírodovědných předmětech byla dle možností zařazována terénní výuka, práce s mikroskopy 

a jednoduché pokusy.  

V souvislosti s posilováním činnostního charakteru vyučování a ve snaze respektovat 

individuální potřeby žáků i jejich možnosti, byly nadále do výuky zařazovány metody aktivního 

učení (tvorba pravidel, komunitní kruh, brainstorming, myšlenkové mapy, čtení s předvídáním,  

kolující flipy, pětilístek, beruška, výukové plakáty, „Korzo“), obohacené o metody vyzkoušené 

v projektu CIVIS.  

 

Nadále si z projektu Pohyb a výživa zachováváme praxí ověřené prvky: pohybové přestávky, tři 

hodiny TV, vlastní testové baterie. Po rozvolnění covidových opatření se mohli žáci opět v rámci 

pracovních činností a ŠD  učit připravovat zdravé pokrmy. 

 

Interakce a komunikace 

Na začátku školního roku si žáci ve spolupráci s třídními učiteli vytváří či upravují třídní 

pravidla. Důsledně bylo vyžadováno dodržování pravidel a případné změny vycházely 

z aktuálních potřeb třídy. 

  

 

Informační systém vůči rodičům a žákům 

V letošním roce proběhla většina třídních schůzek a konzultačních hodin prezenční formou. 

V rámci zkvalitnění služeb byla rodičům vždy v předstihu před konzultacemi k dispozici na 

webových stránkách jednotlivých tříd online přihlašovací časová tabulka.  

Na webových stránkách školy se rodiče mohou dozvědět o aktuálním dění ve škole  

i o mimoškolních aktivitách. Všichni třídní učitelé pravidelně aktualizují třídní webové stránky, 

ukládají zde zadání domácích úkolů a školních úkolů pro nemocné či chybějící žáky. 

 

 

Prevence sociálně – patologických jevů 

Naším prvotním cílem v oblasti prevence sociálně – patologických jevů je udržení současného 

pozitivního stavu výskytu rizikového chování. Proto klademe důraz na spolupráci všech 

pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, budování a rozvíjení pozitivních vztahů 

učitel x žák založených na důvěře, v co největší míře odbourávání negativních projevů mezi 

dětmi, a také rozvoj jejich sociálních dovedností. Kromě běžných přestupků, které byly 

operativně vyřešeny, jsme se nesetkali s žádným závažným problémem.  

K prevenci rizikových projevů pedagogové využívají mezipředmětové vazby při výuce, ranní 

kruhy, sociální hry zaměřené na osobnostní rozvoj žáků a podporu pozitivního klimatu ve třídě,  

projektové vyučování . Škola spolupracuje s PPP, SPC v Hradci Králové. 

 

 

Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Dbáme na 

dodržování zásad pedagogického taktu, hodnotíme v souladu s pravidly stanovenými školním 

řádem v části B. Důraz klademe na motivační a posilující charakter hodnocení a pravidelné 

zařazování sebehodnocení žáků. Vlastní hodnocení probíhá ústní formou, jednou za pololetí 

písemnou formou se vzájemnou konzultací mezi učitelem a žákem. Důležitým prvkem 

hodnocení je pozitivní přístup, sledování individuálního pokroku žáka.  
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5. 4. 1. Zapojení do projektů 

Projekt Podpora ZŠ a MŠ Stěžery III  

V rámci výzvy MŠMT z OPVVV jsme se zapojili do projektu Šablony III. Zařazené aktivity se 

týkají doučování, klubů pro žáky a projektových dnů mimo školu a ve škole, a to ve spolupráci 

s odborníky z praxe. V letošním školním roce proběhlo celkem 8 projektových dnů např. 

 

Projektový den „Praha“ 

V hodinách vlastivědy, které předcházely projektovému dni, se žáci seznámili s plánem cesty, 

virtuálně si prošli cestu z hlavního nádraží v Praze na Pražský hrad. Ve skupinách si vyhledali  

v mapě a na tabletu informace o jednotlivých zastaveních (Václavské náměstí se sochou sv. 

Václava, Staroměstské náměstí, Karlův most, Nerudova ulice, Národní divadlo). Každá skupina 

prezentovala ostatním své poznatky. Neúplné informace o daných místech  byly doplněny 

vyučujícím.  Během projektového dne se žáci potkali s profesionálním průvodcem, který je 

provedl památkami Pražského hradu.  Navštívili  všechna čtyři nádvoří a interiéry katedrály sv. 

Víta, Starý královský palác, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Během prohlídky se žáci seznámili  

s historií, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj 

Pražského hradu: kníže Bořivoj, svatý Václav, kníže Spytihněv, Jan Lucemburský a Karel IV., 

Vladislav Jagellonský, Rudolf II., Marie Terezie, Tomáš Garrigue Masaryk. Žáci necestují často 

vlakem, někteří navštívili hlavní město poprvé. Celý den pro ně byl nezvyklým zážitkem. Viděli  

reálná místa, o kterých se učili ve škole a  znali je pouze z obrázků. Poznatky získané vlastním 

prožitkem mají trvalejší efekt. 

V následujících hodinách vlastivědy byly doplněny připravené  pracovní listy od odborníků, 

proběhla žákovská diskuze a společné zhodnocení projektu. 

 

 
Projektový den Hvězdárna 

Vesmír je pro děti lákavý, neznámý a plný tajemna. S tímto tématem se děti podrobněji setkaly 

na začátku pátého ročníku v předmětu Přírodověda. Toto téma má důležitý převis i do 

environmentálního vzdělávání. Děti postupně získávaly informace o jedinečnosti naší planety, 

vlivu působení člověka na ni, ale také jsme se dotkli témat jako světelný smog a globální 

oteplování. Projektovému dni předcházelo několik hodin s obsáhlými celky: Vesmír, Galaxie, 

Sluneční soustava. Na konci 4. ročníku navíc byli žáci motivováni k poznávání vesmíru 

návštěvou vesmírného stanu. Hodiny přírodovědy byly oživeny videonahrávkami a 

prezentacemi, během nichž však pokaždé vyvstalo množství otázek od žáků a na některé jsme 

odpověď nenašli.  

Proto jsme se rozhodli pro společné setkání s odborníky z hradecké hvězdárny, kteří by u dětí 

upevnili získané znalosti, utřídili jejich myšlenky a zodpověděli jim jejich otázky. Téma Vesmír 

jsme se rozhodli také zahrnout i do dalších předmětů. Ve Vv děti vesmír výtvarně zpracovaly 

pomocí různých metod a během slohu napsaly příběh, který umístily do vesmíru. Nabídly se i 

různé výpočty v matematice. Samotnému projektovému dni předcházelo zajištění odborníka, 

nákup pomůcek a materiálů pro tvoření, příprava metod aktivního učení, encyklopedií a obrázků. 

 
 

Projektový den ZOO Dvůr Králové 
Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky … motivací pro setkání s živočichy afrického 

kontinentu byla pro žáky písnička s textem Jiřího Žáčka. Ouha, jenže do Afriky cesta dlouhá… 

Nebylo tedy co řešit, vyrazili jsme do ZOO Safari Dvůr Králové. Ke společnému cíli se vydali 

žáci 1. - 3. ročníku. Prvňáci si živočichy z Afriky „nastudovali“ hravou formou při skládání  
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puzzle a při výuce čtení objevováním již vyvozených hlásek v jejich názvech, v matematice 

určovali počet končetin, uší, či porovnávali velikost stád. Zkoumali a přiřazovali vzory zvířecích 

srstí k jednotlivým živočichům a rozvíjeli tak zrakové vnímání. Žáci druhého ročníku se při 

výtvarné výchově zaměřili na kresbu žiraf, při samotné tvorbě zkoumali nejenom tělesné 

proporce těchto elegantních zvířat, ale i nezaměnitelnou kresbu na jejich srsti. Třeťáci se naučili 

veselou písničku a africká zvířata jim posloužila i při výuce českého jazyka, kdy např. řadili 

jejich názvy podle abecedy, v matematice pak k zopakování řad násobků. Děti se těšily, že bližší 

informace a zajímavosti o jednotlivých afrických zvířatech budou moci načerpat právě při 

návštěvě v ZOO, při setkání s odborníkem i samotným pozorováním živočichů v jednotlivých 

pavilonech. V rámci návštěvy ZOO se žáci zúčastnili programu blíže zaměřeného na africké 

šelmy. Aktivity a povídání v pavilonu šelem žákům zprostředkovaly představu o tom, že život 

predátorů je plný boje o přežití a každý má svou vlastní loveckou strategii. Poznali blíže africké 

druhy šelem, jejich roli v přírodě. Při komentované prohlídce ZOO mohli pozorovat i další 

neméně zajímavé živočichy. 

 

 

Součástí projektu Podpora ZŠ a MŠ Stěžery III byly žákovské kluby. V rámci badatelského 

klubu se žáci 1. a 2. ročníku či žáci 4. a 5. ročníku během roku seznamovali s nejrůznějšími 

řemesly a výrobními technikami. Klub anglického jazyka určený pro žáky 5. ročníku byl 

zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce, rozšíření slovní zásoby. Hravou 

formou se žáci zbavovali ostychu komunikovat v anglickém jazyce. 

Děti ze čtenářsko-divadelního klubu vydaly během školního roku tři čísla školního časopisu 

a nacvičily zajímavou divadelní hru s námořnickým námětem. 

 

Doučování 

V rámci Národního plánu obnovy v rámci MŠMT bylo během celého školního roku – ve dvou na 

sebe navazujících cyklech – poskytováno žákům ohroženým školním neúspěchem doučování, 

případně žákům, které zasáhlo období distanční výuky. 

 

Projekty Školní mléko a Ovoce do škol 

Škola od ledna 2014 zajišťuje účast v projektu SZIF „Školní mléko“. Žáci dostávají 1x týdně 

zdarma mléčný výrobek – neochucené mléko, sýr nebo jogurt. Zároveň jsme zapojeni do 

projektu EU a ČR "Ovoce do škol". 

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny a přispět k trvalému 

zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní 

stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce 

i zeleniny. Žáci dostávají 1x za týden zdarma různé druhy ovoce nebo ovocné šťávy. Kromě 

toho, dostávají žáci do tříd od dodavatele během roku ochutnávku cizokrajného ovoce a 

mléčných výrobků. 
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6. Hospitační činnost 

 

Hospitační činnost byla zaměřena především na podmínky, metody, formy výuky  

 individuální práci se žáky a využívání ICT techniky. Ředitelka školy provedla   5 hospitací, 

zástupkyně ředitelky školy navštívila v rámci hospitační činnosti obě oddělení školní družiny, 3. 

a 5. ročník. V navštívených hodinách probíhala promyšlená a připravená výuka v souladu se 

stanoveným cílem. Učitelé využívali frontálních, skupinových, kooperativních forem práce 

i samostatné práce. Žáci byli aktivně zapojeni do činností, učitelé je vedli k pochopení 

souvislostí mezi učivem a jeho reálným využitím v životě. Běžně byla při výuce využívána 

interaktivní tabule, často se pracovalo s tablety. Dle nastavených pravidel probíhá v závěru hodin 

nebo při dokončení probraného celku vlastní hodnocení žáků.  

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků i dalších zaměstnanců 

 

Během školního roku se pedagogové vzdělávali individuálně v rámci svých odborných předmětů 

a společně v oblasti ICT. 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2021/2022: 

 

Název semináře Jméno účastníka Počet hodin 

Webinář pro ŠJ  Klára Pencáková 2 

Krajská konference k podpoře vzdělávání 

nadaných žáků 

Martina Kloučková 8 

Zásady čerpání přísp. FKSP a hospodaření… Ivana Pavlíčková 4,5 

Vzdělávání v projektu SYPO – MS Teams  všichni učitelé 10  

Odborné webináře ICT Nina Ziklová 8 

Odborné webináře ICT Radek Martinec 8 

Webinář EVVO Radek Martinec 3 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Akce školy 

Typ akce 

Počet 

zúčastněných 

tříd 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

Poznámka 

Slavnost u kapličky ve 

Stěžírkách 
5 zhruba 50 

Akce k příležitosti zrestaurování 

kapličky na počest hrdinů z doby 

1.sv.války. Spolupráce OÚ, 

skautů a ZŠ. 

Dýňohraní 

„Všechno lítá, co peří má i 

nemá“ 

5 
102 

 

Společná akce rodičů a žáků, 

vystavené exponáty na veřejném 

prostranství se setkaly s velkým 

ohlasem . 

Adventní zpívání 5 102 

Formou nahrávky do obecního 

rozhlasu – z důvodu nepříznivé 

covidové situace. 

Zimní sportovně-

poznávací pobyt v přírodě 
2 35 

Odjezd v březnu, až na druhý 

pokus. Důvodem karanténa  

Covid 19. 

Noc s Andersenem 4 70 Téma : Čeští ilustrátoři 

Velikonoční dílny 5 102 
Vyrábění vybraných výrobků ve 

skupinách napříč ročníky. 

Den otevřených dveří   

Možnost navštívit budovy ZŠ i 

MŠ v odpoledních hodinách. 

Prohlídka zrekonstruovaných a 

nově přistavěných prostor. 

Setkání s budoucími 

prvňáčky 
  

Informační a zábavný podvečer 

pro budoucí prvňáky a jejich 

rodiče. 

Vybíjená okresní a krajské 

kolo 
2 12 

1. místo v okresním kole 

2. místo v krajském kole 

Divadelní představení 

„Dobrodružství na moři“ 
3 12 

Představení pořádané Čtenářsko-

divadelním klubem 

Správná pětka 1 23 
Projekt žáků 5. ročníku 

s prezentací  před rodiči. 

Zahradní slavnost 5 102 
Zábavné odpoledne pro žáky a 

jejich rodiče. 
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8.1.1 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 
Dýňohraní 

Druhé říjnové odpoledne patřilo dýním a všem malým i velkým, kteří si našli o víkendu čas, aby 

z těchto podzimních plodů vytvořili nádherné dekorace na téma „Všechno lítá, co peří má  

i nemá.“ V centru obce jsou k vidění nejrůznější druhy sov i jiného ptactva, dále netopýři, 

hmyzáci, čarodějnice, letecké a vesmírné stroje, horkovzdušné balóny i poletující planety. 

 

Plavecký kemp 

Minulý rok se plavecká výuka nemohla uskutečnit, a proto přišla plavecká škola s nápadem, jak 

odpadlé hodiny nahradit. Uspořádala dvoudenní plavecký kemp, při kterém si děti zopakovaly 

a upevnily své plavecké dovednosti. Výuka byla proložena mnoha zábavnými aktivitami a každý 

den byl navíc zakončen návštěvou aquacentra. 

 

Noc s Andersenem 

Letošní Noc s Andersenem byla motivována ilustrátory dětských knih. 

Hned v úvodu nás na ilustrátorskou dráhu naladil pan Josef Lada (v podání pana knihovníka 

Václava Pavlíčka). Jak by ne, když nám tak poutavě povyprávěl o svém životě. Během večera 

pak děti poznaly ještě dalších pět významných českých ilustrátorů.    

Pro většinu dětí byla Noc s Andersenem novou událostí, protože jsme ji dvakrát nemohli 

uspořádat. Letos se přihlásilo přes sedmdesát dětí a oproti jiným rokům k nám počasí úplně 

nakloněné nebylo. Vše však proběhlo neočekávaně hladce. Pracovalo se v exteriéru i interiéru, 

ve dne i pozdě večer (však jsme si také v závěru dne museli vzít na práci čelovky a baterky).  

 

Mushing 

Co je to mushing, jaké má disciplíny a kteří psi jsou na tento sport vhodní, jsme se dozvěděli 

díky panu Zasadilovi. Terka nám navíc předvedla canicross v profesionálním provedení a oba 

nám ukázali svoji "smečku" na zahradě. Úplně nejlepší bylo, když si děti mohly všechny psy 

pohladit. Byli to opravdu mazlíčci.  

Moc oběma děkujeme. 

 

  

8.1.2 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 

Sportovní poznávací pobyty v 

přírodě 

Rozvoj spolupráce mezi dětmi, zlepšení komunikace mezi 

nimi navzájem, rozdělení rolí a úkolů při plnění 

společných úkolů. 

 

 

8.1.3 Akce k environmentální výchově 

Typ akce 

Počet 

zúčastněných 

tříd 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

Poznámka 

Ekohlídky 1 8 
Pravidelně se starají o sběrné nádoby na 

tříděný odpad. 

Sběr papíru 5 102 
 sběr starého papíru  
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8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Okresní kolo vybíjené chlapců v Třebši 

Během několika nácviků před turnajem Okresního kola ve vybíjené se nám hra nedařila úplně 

podle našich představ. Proto jsme do Třebše odjížděli s tím, že si jdeme zahrát a pokusíme se 

dosáhnout na co nejlepší umístění. 

Nepočítali jsme však s tím, že se nám podaří poměrně s přehledem vyhrát všechny zápasy  

v naší skupině a nakonec jsme s náskokem porazili i oba vítěze dalších skupin. 

 

 

Krajské kolo vybíjené chlapců v Kostelci nad Orlicí 

Po vítězství v Třebši jsme reprezentovali okres Hradec Králové v krajském finále vybíjené, které 

se konalo v Kostelci nad Orlicí.  

V naší kategorii s námi hráli další vítězné týmy okresních kol ze škol: Lázně Bělohrad, Vrchlabí, 

Kostelec nad Orlicí a Častolovice.  

Po prvních třech (s přehledem vyhraných) zápasech jsme byli blízko k vítězství v kraji. Zbytečné 

chyby nás však odsunuly na druhé místo. 

S vítězným týmem z Častolovic jsme však prohráli o pouhý jeden život. Po zbytečných chybách 

jsme museli v druhém poločase dohánět tříbodovou ztrátu. Tu se nám v druhém poločase 

podařilo stáhnout a vyrovnaná hra směřovala k prodloužení. Od toho nás dělilo pár vteřin, jenže 

po zbytečné chybě jsme přišli o míč a následně jsme byli potrestáni vybitím.  

I tak jde o historický úspěch naší školy. Do krajského finále se dosud probojovaly pouze dívky, 

kterým se však ve vyšším kole soutěže nedařilo.  

Druhé místo je skvělé. Někteří hráči však ztrátu vítězství, které bylo opravdu na dosah, nesli 

těžce. Ale i to je smysl každé hry, naučit se prohrát a neúspěch nést sportovně a se ctí.  

Všem chlapcům děkuji, hráli velmi dobře. 

 

 

Vybíjená Mikroregion Nechanicko 

Po dvou letech mikroregion Nechanicko opět uspořádal turnaj ve vybíjené. Počasí nám  

po několika deštivých dnech ukázalo svoji přívětivou tvář a ve stejném duchu se neslo celé 

dopoledne. Hrálo se ve dvou kategoriích. V každém týmu hrály děti ze dvou ročníku a muselo  

v něm být alespoň 5 dívek. V kategorii mladších se zúčastnilo 5 škol, ve starších 4 školy. Mladší 

děti se poprvé zúčastnily takovéto akce. Vůbec nevadí, že skončily na čtvrtém místě. Hru si užily 

a to je důležité. Starším se podařilo porazit ostatní školy a odjížděli s putovním pohárem  

pro vítěze.  

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V letošním školním roce inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 

 

Naše škola byla zařazena do výběrového elektronického inspekčního zjišťování výsledků u žáků 

5. ročníku. Jednalo se o testování v českém jazyce, matematice a dovednostech usnadňujících 

učení. Ve srovnání s ostatními školami si žáci vedli lépe v českém jazyce. Některé matematické 

úlohy byly obtížně zadané. Celkově se třída zařadila do horní hranice průměru. 
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 10.  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021   

 

 

Náklady a výnosy organizace v Kč 

rok 2021 

 

  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

 

Náklady celkem 

 

18 291 806,64 609 206,36 

 

18 901 013,00 

- mzdové náklady      11 076 571,00 172 156,00  11 248 727,00 

- zákonné a jiné sociální 

pojištění, zák. sociální náklady 
3 936 540,58 60 613,38 3 997 153,96 

- náklady na učebnice, učební 

pomůcky, aj. potřeby hrazené ze 

státního rozpočtu ONIV 

391 356,00 0 391 356,00 

-náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
537 611,46 711,41 538 322,87 

- odpisy dlouhodobého majetku 33 901,24 1 962,76 35 864,00 

- ostatní provozní náklady 2 315 826,36 373 762,81 2 689 589,17 

 

Výnosy celkem 

 

18 291 806,64 717 756,21 19 009 562,85 

- dotace ze státního rozpočtu ÚZ 

33353 
14 989 967,00  14 989 967,00 

- dotace z OP VVV ÚZ 33063 488 118,59  488 118,59 

- finanční příspěvek zřizovatele 1 686 477,96  1 686 477,96 

- ostatní dotace – zřizovatel 6 861,24  6 861,24 

- čerpání fondů 29 530,00  29 530,00 

- výnosy z vlastních výkonů - 

úplata MŠ 
201 580,00  201 580,00 

- výnosy z vlastních výkonů - 

úplata ŠD 
41 648,00  41 648,00 

- výnosy z činnosti – prodej 

vlastních výrobků a služeb 
741 911,36 707 554,21 1 449 465,57 

-výnosy z prodeje materiálu 2 889,00  2 889,00 

-výnosy z prodeje DDHM 0  0 

- úroky 1 391,45  1 391,45 

- ostatní výnosy z činnosti 101 432,04 10 202,00 111 634,04 

 

Hospodářský výsledek 

 

0,00 108 549,85 108 549,85 
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