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Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka,              

okres Svitavy,  za školní rok 2018/2019 
_________________________________________________________________________ 

 

a) základní údaje o škole 

     

Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy  

 

Adresa: Městečko Trnávka 103,   569 41  

IČO: 71 011 731  
Resortní identifikátor (RED_IZO): 

650 052 081  
 

Ředitel: Ing. Vilém Slechan  
Ředitel je současně statutárním 

orgánem právnické osoby. 
 

Datum zápisu do školského rejstříku:  15. února 2006  

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.  

Právní forma: příspěvková organizace  

Zřizovatel: Obec Městečko Trnávka  

                  Městečko Trnávka 5 

                  569 41   Městečko Trnávka  

 

 Základní škola a mateřská škola v Městečku Trnávce je od 1. ledna 2003 samostatný 

právní subjekt (příspěvková organizace), jehož zřizovatelem je obec Městečko Trnávka. 

Zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a odloučená pracoviště mateřskou 

školu a školní jídelnu – výdejnu. 

  

IZO Typ Kapacita Druh školy/zařízení Místo, č.p. 

002506955 B00 
300 

Základní škola 
Městečko Trnávka 

103 

117800465 G21 
50 

Školní družina 
Městečko Trnávka 

103 

002890399 L11 
500 

Školní jídelna 
Městečko Trnávka 

103 

007587031 A00 
54 

Mateřská škola 
Městečko Trnávka 

161 

169100162 L13 
54 Školní jídelna - 

výdejna 

Městečko Trnávka 

161 

 

 Škola samostatně hospodaří s finančními prostředky, které jsou jí poskytovány cestou 

krajského úřadu formou dotací ze státního rozpočtu na základě schválených normativů na 

žáka a formou příspěvků na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování je vedlejší 

hospodářská činnost školy – příprava obědů pro cizí strávníky, příprava objednávaných svačin 

pro žáky ZŠ, pečení cukroví a zabezpečení stravy pro objednavatele z řad občanů a 

organizací, dále potom poplatky zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině, 

poplatky zákonných zástupců za pobyt dětí v mateřské škole a pronájem zařízení školy 

(herna, jídelna, učebny, odborné učebny).   
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 V čele školy stojí ředitel Ing. Vilém SLECHAN, zástupcem ředitele je Mgr. Radek 

PILAŘ. 

 Základní školu dnes navštěvují děti z okolních 16-ti obcí. Do šesté třídy přicházejí žáci ze 

základní školy z Vranové Lhoty, kde je škola pouze do páté třídy a v tomto školním přišli žáci 

z Linhartic, kde byla základní škola uzavřena. 

 Základní školu ve školním roce 2018/2019 začalo navštěvovat celkem celkem 152 žáků, 

žádný zákonný zástupce nepožádal o individuální domácí vzdělávání. 

 Z Vranové Lhoty do školy přestoupili celkem 3 žáci, 1 žákyně přestoupila z Hlinska a 5 

žáků přestoupilo ze základní školy v Linharticích.  

 Na konci školního roku z 9. třídy vyšlo 14 žáků, 1 žák vyšel z 8. třídy, dva žáci po 

ukončení 5. třídy odešli na gymnázium do Moravské Třebové. V průběhu školního roku 

odešli ze školy 3 žáci a po jeho ukončení dalších 5 žáků z důvodu stěhování.   

 K zápisu do 1. třídy dne 5. dubna 2018 se dostavilo 22 žáků s rodiči. Rodiče 3 žáků ihned 

požádali o odklad povinné školní docházky a předložili potřebné doklady, rodiče jedné 

žákyně se rozhodli o odklad v průběhu měsíce května. Jeden zapsaný žák se odstěhoval do 

Brna. Tím k 1. září 2019 do 1. třídy nastoupí 17 žáků.  

 Ve školní družině bylo zapsáno 50 žáků ve 2 odděleních. 

 Do mateřské školy bylo zapsáno 47 dětí ve 2 odděleních.  

 Ve školní jídelně se stravovalo 106  žáků,  44 dětí z mateřské školy, 23 zaměstnanců školy 

a 28 cizích strávníků. Ve školní jídelně byly dále připravovány svačiny pro žáky ZŠ 

v celkovém počtu 21.   

 V hlavní budově („původní stará škola“) jsou v 1. patře umístěny čtyři třídy prvního stupně  

se sborovnou a skladem. V přízemí této budovy je učebna 1. stupně s interaktivní tabulí, která 

se v odpoledních hodinách využívá pro druhé oddělení školní družiny, učebna jednoho 

oddělení školní družiny a herna pro školní družinu, která vznikla z bývalé tělocvičny (stará 

tělocvična). Tato se dále využívá jako herna pro stolní tenis, na zájmovou tělesnou výchovu, 

nebo jako příležitostná noclehárna. Pro potřeby výuky hudební výchovy na 1. stupni byly 

zakoupeny nové klávesy. V letošním školním roce byla na jednu z učeben v 1. patře 

instalována nová interaktivní tabule a o prázdninách byla vyměněna všechna dřevěná okna ve 

třídách a družině za nová okna plastová s trojitým zasklením. 

     Třídy druhého stupně jsou umístěny v přístavbě školy, kterou se do školy vstupuje. Šatna 

pro žáky se nachází ve vestibulu přístavby a je vybavena kovovými uzamykatelnými šatními 

skříňkami. V přízemí přístavby jsou východy do školní jídelny, do sportovní haly, do hlavní 

budovy a nouzový východ. Do prvního patra vedou dvě schodiště. Prostor pod jedním 

využívá školník jako nářaďovnu pro zahradní nářadí, prostor pod druhým schodištěm je 

průchozí.  

 V přízemí přístavby jsou 3 učebny druhého stupně a odborné učebny.  Fyzikálně-

chemická odborná učebna vybavená diaprojektorem a laboratorními stoly a odborná učebna 

výtvarné výchovy. Dále zde jsou kabinety fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, kabinet 

vedení školy a sklad učebnic. 

     V prvním patře přístavby školy se nachází 1 učebna druhého stupně, 1 učebna prvního 

stupně, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář ekonomky, sborovna. Dvě odborné 

učebny cizích jazyků – němčiny a angličtiny s interaktivními tabulemi a zvukovou aparaturou,  

učebna hudební výchovy s klavírem, klávesami a diaprojektorem.  Dále učebna informatiky 

s 19-ti počítači, ozvučením a dataprojektorem, cvičná kuchyňka se 2 sporáky a školní dílny.  

     Sportovní hala se školní jídelnou je přímo napojena chodbou na školu. Hala má rozměry 

35 x 18 metrů, tři šatny, posilovnu, nářaďovnu, galerii a kabinet pro vyučujícího tělesné 

výchovy. Sportovní hala je vlastnictvím obce a škola ji využívá v dopoledních a brzkých 

odpoledních hodinách k výuce tělesné výchovy. Budovy školy i sportovní hala plně škole 

vyhovují a i do budoucna se počítá, že škola bude moci přijmout více žáků a zajišťovat  

kvalitní sportovní výuku. Škola i sportovní hala je vytápěna pomocí plynových kotlů. 
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Problémem je stále školní hřiště, které výstavbou haly zaniklo. Škola využívá hřiště TJ Sokol 

Městečko Trnávka, na kterém byly postupně svépomocí vybudovány sportoviště pro skok 

daleký, vrh koulí a hřiště na volejbal a nohejbal.  

 Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci stále ve stejných prostorách. V rámci 

rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken, byla provedena komplexní 

rekonstrukce elektroinstalace a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Mateřská škola 

je vytápěna a získává teplou vodu tepelným čerpadlem, které čerpá energii ze 2 takřka 130 

metrových vrtů. V rámci rekonstrukce byly ve třídách položeny nové koberce a linoleum, 

vyměněny umývadlové baterie a do malého oddělení byl zakoupen nový sedací nábytek pro 

děti, rekonstrukcí postupně prošly umývárny a sociální zařízení pro děti.  Na základě 

požadavku z požární kontroly objektu bylo  protipožárně upraveno schodiště do prvního patra. 

 Školní jídelna svým vybavením a parametry plně postačuje požadavkům školy a odpovídá 

normám Evropské unie. Ve školní jídelně pracují celkem 4 zaměstnanci - vedoucí školní 

jídelny, 2 zaměstnanci vyčlenění pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro hospodářskou 

činnost a úklid. Pro zlepšení kvality připravovaných jídel byl v uplynulém školním roce v 

kuchyni instalován nový konvektomat a vyměněna dřevěná vstupní vrata z nakládací rampy 

za nová plastová, čímž došlo ke zvýšení zabezpečení školní jídelny. 

 Ve škole velmi aktivně pracuje SRPŠ, jehož výbor, ve kterém má každá třída svého 

zástupce, připravuje pravidelně celou řadu kulturních a sportovních akcí pro žáky a jejich 

rodiče v obci, které jsou pravidelně zveřejňovány na webu školy. 

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pracuje při škole 

školská rada, která má 9 členů. V měsíci září 2017 byly po 3 letech provedeny nové volby do 

školské rady a školská rada pracuje v novém složení. 

 Své aktivity škola prezentuje na webových stránkách zs.mtrnavka.cz. Komunikace se 

školou je zajištěna pomocí e-mailové adresy zs.mtrnavka@mtr.cz, pevné telefonní linky 461 

329 122 nebo mobilního telefonu (O2) 736 629 814.  

 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku, 

 

Kód 

oboru 
Popis oboru 

Forma 

vzdělávání 

Vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

Platnost 

  

Dobíhající 

obor 

79-01-

C/001  

Základní 

škola 
denní český  9 r. 0 měs. 300 Platné Ano 

79-01-

C/01  

Základní 

škola 
denní český  9 r. 0 měs. 300 Platné Ne 

 

Dobíhající obor 79-01-C/001 byl v roce 2012 ukončen. 

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - přehled zaměstnanců  

 

Základní škola – pedagogičtí pracovníci 

Vilém Slechan  ředitel školy, F  

Radek Pilař   zástupce ředitele, správce sítě, Ivt - Prac.č. 

Eva Žouželková  učitelka, I.stupeň 

Jana Dospělová  učitelka, I.stupeň 

Ludmila Šimečková  učitelka, I.stupeň, 

Lenka Straková  učitelka, I. stupeň 
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Monika Filipi   učitelka, I.stupeň 

Jana Strouhalová  učitelka, Č – Nj – Aj - Prac.č. 

Petra Hájková   učitelka, M – Čj - Ivt 

Alena Popelková  učitelka, Č – Ov - Vv, výchovná poradkyně 

Martina Baráková   učitelka, Tv - Z 

Jana Burianová  učitelka Ch - Přír. - Aj 

Petr Smékal   učitel na snížený úvazek HV-D 

Markéta Rašková  asistentka pedagoga na 0,75% úvazku 

 

Základní škola – provozní zaměstnanci 

Robert Henzl   školník  

Jaroslava Hicklová  uklizečka  

Radomíra  Skočovská  uklizečka 

Eva Stenzlová   uklizečka, ZPS – ČID - 0,5% úvazku   

Kateřina Kozlovská  účetní, ekonomka  

Školní družina 

Marta Slechanová  vychovatelka ŠD 

Petra Kroupová   vychovatelka ŠD na  0,5%  úvazku 

Mateřská škola – pedagogičtí pracovníci 

Vlasta Konečná   učitelka  

Kristýna Dvorská  učitelka  

Pavlína Veverková  učitelka 

Petra Kroupová   vychovatelka ŠD na  0,25%  úvazku (dohled) 

 

Mateřská škola – provozní zaměstnanci 

Eva Škrabalová  uklizečka 

Eva Stenzlová   uklizečka, ZPS – ČID, 0,25% úvazku   

 

Školní jídelna 

Marie Fiebichová  vedoucí ŠJ 

Hana Skočovská  kuchařka 

Jana Ertlová   kuchařka  

Alena Gošová   pomocná síla v kuchyni, HČ 

 

      Výuku chemie, přírodopisu a angličtiny zajišťovala již na plný úvazek Ing. Jana 

Burianová. Snížený úvazek paní Machánkové na výuku Aj a dějepisu byl rozdělen mezi paní 

Burianovou a pana Smékala, který na zkrácený úvazek zajišťoval výuku dějepisu a hudební 

výchovu. Paní Machánková své působení na ZŠ ukončila. 

 Provozní zaměstnanci zůstávají na stejných počtech. V kuchyni dlouhodobě onemocněla 

paní Ertlová (říjen 2018-červenec 2019), kterou po celou dobu nemoci nahradila paní 

Michaela Staňková. Na základě této skutečnosti jsem dočasně pověřil paní Alenu Gošovou 

funkcí kuchařky.  

 Pedagogický sbor v mateřské škole doznal také malých změn. Pavla Makrlíková se vdala 

a přijala jméno Veverková. Do MŠ nastoupila z důvodu potřeby tzv. překrývání 2 učitelek při 

hlídání dětí na dopoledních vycházkách a venku, paní Petra Kroupová Dis., na zkrácený 

úvazek.  

 Ekonomický úsek velmi dobře vede slečna Kateřina Kozlovská.  
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d) údaje o zápisu do mateřské školy, zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

      

 Do mateřské školy proběhl zápis 10. května 2019. Zapsat s rodiči se přišlo 14 dětí. 

V průběhu školního roku jsem dodatečně zapsal další 1 dítě. Předpokládaný počet dětí v MŠ 

ve školním roce 2019/2020 bude 43.      

 K zápisu do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 se dne 4. dubna 

2019 dostavilo celkem 22 dětí s rodiči, z nichž rodiče čtyř žáků požádali při zápisu o odklad 

povinné školní docházky. V průběhu prázdnin se jeden žák odstěhoval. 

 Učitelkou 1. třídy pro školní rok 2019/2020 jsem ustanovil paní Mgr. Janu Dospělovou, 

která si celý zápis řídila.  

 Zopakovali jsme tradiční způsob zápisu dětí. Děti plnily úkoly ve čtyřech třídách a za 

splnění každého úkolu dostávaly pastelku. Na závěr zápisu dostaly zápisový list a malé 

dárečky. Všem se zápis i prostředí ve škole velice líbilo.  

 V měsíci červnu proběhla přípravná schůzka rodičů žáků s budoucí třídní učitelkou Mgr. 

Janou  Dospělovou ve školce, na které byly vydány rodičům pokyny k vybavení a nástupu do 

1. třídy.  

 K zápisu nyní přicházejí silné ročníky, což se projevuje zvýšeným počtem žáků ve třídách, 

ale také větším počtem odkladů.  

 

 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 

programem a podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

 Školní rok 2018/2019 byl v oblasti vzdělávání zaměřen hlavně na realizaci výuky 

anglického jazyka v 1. a 2. třídě, stanovení minimálních požadavků pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které plynou z RVP a škola je uplatňuje ve svém ŠVP při tvorbě 

individuálních vzdělávacích plánů, realizaci úprav ŠVP ve výuce dle doporučení MŠMT a 

realizaci ŠVP v praxi.  

 

PŘEHLED PROSPĚCHU  V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
 

1. stupeň 
Třída 

Název předmětu         
1.  

Průměr 

2. 

Průměr 

3. 

Průměr 

4. 

Průměr 

5. 

Průměr 

Chování   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Anglický jazyk - - 1.357 2.100 2.250 
Český jazyk 1.000 1.824 2.071 2.050 2.813 
Matematika 1.000 1.765 1.571 2.150 2.176 
Prvouka 1.000 1.059 1.357 - - 
Vlastivěda   - - - 1.800 2.412 
Přírodověda - - - 1.650 1.882 
Hudební výchova 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Výtvarná výchova                      1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Tělesná výchova    1.000 1.000 1.000 1.250 1.500 
Pracovní činnosti                                                                                                                                                                                                      1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Informatika - - - - 1.000 
Celkový průměrný prospěch: 1.000 1.257 1.295 1.556 1.676 
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2. stupeň 
Třída 

Název předmětu         
6.  

Průměr 

7. 

Průměr 

8. 

Průměr 

9. 

Průměr 

Chování   1.000 1.000 1.000 1.000 

Anglický jazyk 2.143 2.526 2.857 2.429 

Německý jazyk - 1.526 2.429 2.214 

Český jazyk     2.619 2.316 2.500 2.786 

Matematika 3.095 2.632 2.857 2.857 

Zeměpis 2.143 1.947 2.500 1.857 

Přírodopis   2.476 1.895 1.500 2.000 

Hudební výchova 1.190 1.053 1.071 1.071 

Výtvarná výchova 1.238 1.105 1.214 1.143 

Tělesná výchova 1.762 1.474 1.714 1.429 

Fyzika 2.810 2.474 2.214 2.357 

Dějepis 2.333 2.158 2.500 1.786 

Chemie   - - 2.429 2.286 

Výchova k občanství 2.238 1.737 1.857 1.500 

Pracovní činnosti 1.238 1.105 1.000 1.000 

Informatika 1.381 1.053 1.000 1.000 

Celkový průměrný prospěch: 2.051 1.786 1.976 1.848 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU  V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 
 

1. stupeň 
Třída 

Název předmětu         
1.  

Průměr 

2. 

Průměr 

3. 

Průměr 

4. 

Průměr 

5. 

Průměr 

Chování   1.000 1.000 1.000 1.053 1.000 
Anglický jazyk - - 1.429 2.368 2.188 
Český jazyk 1.000 2.000 2.071 2.105 2.750 
Matematika 1.077 1.765 1.786 2.211 2.353 
Prvouka 1.000 1.647 1.429 - - 
Vlastivěda   - - - 1.737 2.529 
Přírodověda - - - 1.789 1.824 
Hudební výchova 1.000 1.000 1.000 1.211 1.056 
Výtvarná výchova                      1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Tělesná výchova    1.000 1.000 1.000 1.211 1.667 
Pracovní činnosti                                                                                                                                                                                                      1.000 1.000 1.000 1.000 1.056 
Informatika - - - - 1.000 
Celkový průměrný prospěch: 1.010 1.397 1.339 1.626 1.717 

 

2. stupeň 

Třída 

Název předmětu         
6.  

Průměr 

7. 

Průměr 

8. 

Průměr 

9. 

Průměr 

Chování   1.000 1.000 1.000 1.000 

Anglický jazyk 2.667 2.421 2.500 2.500 

Německý jazyk - 1.579 2.500 2.000 

Český jazyk     2.619 2.474 2.571 2.857 

Matematika 2.810 2.684 3.000 2.571 

Zeměpis 2.714 2.105 2.429 2.000 

Přírodopis   2.381 1.842 2.286 1.786 

Hudební výchova 1.000 1.000 1.000 1.000 

Výtvarná výchova 1.190 1.000 1.143 1.071 

Tělesná výchova 1.714 1.368 1.786 1.154 

Fyzika 2.714 2.263 2.286 2.214 

Dějepis 2.476 2.316 2.714 2.214 

Chemie   - - 2.214 2.214 
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Pracovní činnosti 1.190 1.000 1.000 1.071 

     

Informatika 1.524 1.053 1.000 1.000 

Výchova k občanství 2.095 1.421 1.857 1.500 

     

Celkový průměrný prospěch: 2.084 1.752 2.019 1.813 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 

1. stupeň 

Třída 1.  2 3. 4. 5. Celkem 

Prospělo s vyznamenáním 13 12 9 9 7 50 

Prospělo 0 5 5 10 10 25 

Neprospělo 0 0 0 0 1 1 

Nehodnoceno 0 0 0 0 0 0 

 

2. stupeň 

Třída 6.  7 8. 9. Celkem 

Prospělo s vyznamenáním 5 6 2 6 19 

Prospělo 14 13 12 8 47 

Neprospělo 2 0 0 0 2 

Nehodnoceno 0 0 0 0 0 

 

 
ZAMEŠKANÉ HODINY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 
Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. pololetí           omluvené 479 616 386 542 418 979 1045 517 833 

                        neomluvené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. pololetí           omluvené 617 690 348 714 784 1101 1157 846 1314 

                        neomluvené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

      Celkem na konci školního roku 2018/2019 neprospělo 5 žáků, jeden ze 3 předmětů na 1. 

stupni a opakuje ročník. 4 žáci konali opravné zkoušky a z nich 2 ze 2 předmětů. U opravných 

zkoušek 2 žáci prospěli a 2 žáci neprospěli a opakují ročník. Jeden z opakujících se však 

v průběhu prázdnin odstěhoval. 

 Nedílnou součástí činnosti školy je zajištění bezpečného prostředí ve škole a předcházení 

úrazům. Ve školním roce 2018/2019 škola řešila celkem 8 úrazů, které se staly přímo ve 

škole, v hodinách TV a na lyžařském výcviku. 7 případů již bylo uzavřeno a odškodněno na 

základě pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, jeden případ není doposud ukončen. 

 Ve škole každoročně probíhá sbírková akce. „Pomozte dětem“. Žáci školy tento projekt 

podpořili vybranou částkou 1205,- Kč. 

 Ve všech třídách se žáky se SVP probíhá dle doporučení PPP pravidelná pedagogická 

intervence pod vedením jednotlivých učitelů. 

 Velmi dobře pracuje šachový kroužek a kroužky sportovních her.   

 

Výchovné poradenství 

Výchovné poradenství provádí na škole výchovný poradce. V naší škole je současně i 

kariérovým poradcem.  

K řešení výchovných problémů žáků je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Za 

činnost školního poradenského pracoviště odpovídá zástupce ředitele školy. Služby 
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poskytované školou jsou koordinovány se službami PPP a SPC, se kterými škola úzce 

spolupracuje. Nejčastěji je to spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad 

Orlicí, která pravidelně organizuje semináře pro výchovné poradce (Běleč nad Orlicí), osobní 

konzultace s jejich specialisty, programy PPP ve škole. Ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí 

proběhlo ve škole testování studijních předpokladů žáků 9. třídy.  Dále je to úzká spolupráce 

s odborem péče o děti a mládež OSPOD v Moravské Třebové.  

Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje školení a praktických zaměstnání pořádaných 

jednotlivými krajskými metodiky. Spolupracuje se středními školami v regionu, charitou 

Moravská Třebová, s nízkoprahovým klubem prevence „Díra“ Moravská Třebová, Bonanzou 

Moravská Třebová a se SVP ALFA Svitavy. 

Součástí práce výchovného poradce je práce s dětmi s SPU (specifickými poruchami 

učení) – vedení evidence dětí s SPU a její pravidelné doplňování na základě nových vyšetření 

žáků, informace učitelů na poradách, spolupráce s rodiči a vyučujícími, vypracování 

individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení PPP a na žádost rodičů, archivování 

vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně, evidence vyšetřených žáků, organizace 

nápravné výuky postižených žáků. 

 

Kariérové poradenství  
 V oblasti karierového poradenství se jedná zejména o zjišťování a předávání informací 

rodičům a žákům o přijímacím řízení na střední školy (pravidelná schůzka s rodiči na začátku 

školního roku a během třídních schůzek), vytvoření informační nástěnky o středních školách a 

předávání informací o dnech otevřených dveří na jednotlivých středních školách, pomoc při 

vyplňování přihlášek a podávání odvolání při nepřijetí, účast na dnech otevřených dveří 

středních škol v regionu. Žáci 9. třídy navštěvují pravidelně „Burzu středních škol ve 

Svitavách“.  

 Součástí kariérového poradenství jsou exkurze a spolupráce s úřadem práce. Žáci 9. třídy 

absolvovali exkurzi do závodu REHAU Moravská Třebová a účastnili se Technohrátek 

Pardubického kraje. 

   

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA  STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

 
PŘÍJMENÍ 

JMÉNO 
NÁZEV  ŠKOLY NÁZEV  OBORU 

1. Balajková Barbora 

Střední odborná škola veterinární, Hradec 

Králové-Kukleny, Pražská 68, 500 04 Hradec 

Králové, Pražská třída 68/18 

4341M01  Veterinářství 

2. Braunerová Monika 
Integrovaná střední škola technická, 566 01 

Vysoké Mýto, Mládežnická 380 
2341M01  Strojírenství 

3. Ďurinák Jakub 

Integrovaná střední škola Moravská 

Třebová, 571 01 Moravská Třebová, 

Brněnská 1405/41 
 

6551H01  Kuchař - číšník 

4. Dvořáčková Martina 

Střední škola zahradnická a technická 

Litomyšl, 570 01 Litomyšl, T. G. Masaryka 

659 
 

4152H01  Zahradník 

5. Foret Jakub 
Střední škola technická a zemědělská 

Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2 
2651H01  Elektrikář 

6. Fréhar David 

Střední škola zahradnická a technická 

Litomyšl, 570 01 Litomyšl, T. G. Masaryka 

659 

4145M01  Mechanizace a 

služby 
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7. Hartl Kristian 
Střední odborné učiliště Svitavy, 568 02 

Svitavy, Nádražní 1083/8 
2356H01  Obrábeč kovů 

8. Henslová Šárka 

Střední zdravotnická škola, Svitavy, 

Purkyňova 256, 568 02 Svitavy, Purkyňova 

256/9 

6941L02  Masér sportovní a 

rekondiční 

9. Neoral Adam 
Střední škola technická a zemědělská 

Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2 

4155H01  Opravář 

zemědělských strojů 

10. Novák Svatomír 
Střední škola technická a zemědělská 

Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2 

2345L01  Mechanik 

seřizovač 

11. 
Rádsetoulalová 

Aneta 

Střední škola zahradnická a technická 

Litomyšl, 570 01 Litomyšl, T. G. Masaryka 

659 

8241M03  Scénická a 

výstavní tvorba 

12. Seidlová Tereza 

Střední zdravotnická škola, Svitavy, 

Purkyňova 256, 568 02 Svitavy, Purkyňova 

256/9 

5341M03  Praktická sestra 

13. Steffanová Martina 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední 

pedagogická škola, 570 01 Litomyšl, 

Komenského nám. 22 

7531M01  Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

14. Škrabalová Jana 

Střední zdravotnická škola, Svitavy, 

Purkyňova 256, 568 02 Svitavy, Purkyňova 

256/9 

5341M03  Praktická sestra 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

 

 K prevenci sociálně patologických jevů má škola zpracován minimální preventivní 

program, který zahrnuje několik témat zařazených do výuky předmětu Výchova k občanství. 

Za jeho vytvoření a za jeho realizaci zodpovídá metodik prevence SNJ.  

 V rámci preventivní činnosti žáci 5. třídy absolvují pravidelně společný adaptační 

program s budoucími žáky 6. třídy  ZŠ Vranová Lhota, spojený se vzájemným poznáváním 

se, a přespáním ve „staré“ škole v Bohdalově. Na této akci pravidelně spolupracujeme se 

Střediskem výchovné péče Alfa Svitavy, které pro nás mapuje vztahy a vazby v nově 

vytvářeném kolektivu. Ukazuje se, že termín ke konci školního roku není vhodný a po dohodě 

s Alfou, bude v příštím školním roce přesunut na září následujícího školního roku. 

 V rámci prevence SPJ proběhly ve škole besedy; o AIDS pro žáky 8. a 9. třídy a o volbě 

povolání pro žáky 8. třídy. S českou televizí, která nabízela projekt „Zprávičky“ jsme se 

dohodli v prosinci  na vytvoření televizního šotu do této relace o naší škole, kterou komplexně 

připravili naši žáci 7. a 8. třídy pod vedení zkušených lektorů České televize a ta byla ještě 

tentýž den odvysílána. Vlastní realizaci tohoto projektu předcházelo proškolení k tvorbě 

zpravodajství pro žáky a odpoledne i pro učitele.  

 V rámci výuky dopravní prevence a dopravní výchovy navštívili žáci 4. třídy dopravní 

hřiště v Moravské Třebové. Pravidelně se účastníme soutěže „Cyklista na silnici“ pořádané 

Besipem ve spolupráci s MěP Moravská Třebová. 

 Škola je zapojena do projektu „Příběhy bezpráví“. 

 V rámci projektu „Technohrátky“ Pardubického kraje, do kterého je naše škola zapojena,   

se ho naši chlapci z 8.a 9. třídy zúčastnili na Středním odborném učilišti ve Svitavách, kde 

jsme byli nejlepší ze všech zúčastněných škol a celá 9. třída se zúčastnila Technohrátek na 

Integrované střední škole v Moravské Třebové.   

 V rámci projektu Zdravohrátky, 2 žákyně 9. třídy absolvovali workshopy na SZŠ Svitavy. 
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 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

      Individuálně se učitelé vzdělávali takto:  

 

Ing. Vilém Slechan  

- strategické řízení a plánování ve školách – NIDV Pardubice, 8 seminářů 

- vzdělávání ředitelů škol v oblasti řízení školy – KÚ Pardubice  

 

Mgr. Radek Pilař 

- školení MAS – vedoucí pracovní skupiny polytechnika 

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice (4x) 

 

Mgr. Strouhalová Jana  

- Semináře pro učitele Nj – Hejnice, Svitavy, Deštné v O.h.  

- Seminář pro učitele Čj - Pohádky a jejich důležitost v raném dětství – Svitavy  

- Seminář – „Mediální výchova ve výuce Čj“ – televize ve vaší škole – M. Trnávka 

- Seminář – Plánování a formativní hodnocení (L. Kyncl) – Moravská Třebová  

- Školení – Den učitelů němčiny – Praha – (3 semináře)  

- Webinář - pro učitele němčiny (Klett) 

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  

- Letní intenzivní kurz němčiny pro učitele – Praha – 1 týden  

- Letní akademie pro učitele němčiny – Liberec – 1 týden 

- Kurz angličtiny (speciální FCE kurz) – Jazyková škola Svitavy (70 hodin)  

 

Mgr. Popelková Alena 

- školení karierových poradců – Svitavy, Seč 

- školení výchovných poradců - Žamberk 

- školení pro metodiky prevence a výchovné poradce - Ústí nad Orlicí, Běleč  

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  

 

Mgr. Dospělová Jana 

- školení – „Jak pracovat s talentovanými dětmi“ - Svitavy 

-  „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (4x)  

 

Mgr. Šimečková Ludmila 

- školení „Základy matemat. gramotnosti a její rozvoj na 1.st.ZŠ“ – MAS, M.Třebová  

- školení „Jak pracovat s talentem u dětí“ – MAS, M. Třebová           

-   „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  

 

 Mgr. Žouželková Eva 

- vzdělávací program  „Prachatice – brána Šumavy“ - EXOD 

- školení „Jak pracovat s talentem u dětí“ – MAS, M. Třebová           

- vzdělávací program  „To nejlepší z Jizerských hor“ - EXOD 

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  

 

Mgr. Hájková Petra 

- seminář  ČŠI -Výsledky PISA a jejich využití ve výuce matematiky“- Hradec Králové  

- Letní škola učitelů matematiky a fyziky –  Janov nad Nisou (5dní) 

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  
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Mgr. Straková Lenka  

- Školení  „Práce se žáky se spec. vzděl. potřebami“  - VýcPed. - Alfa Svitavy (6x)  

- Seminář „Les ve škole“ - Brno  

- „Síťování“  –  Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti – Jaroměřice  (10x)  

 

Bc. Baráková Martina 

- studium k vykonání oborových státních zkoušek 

 

Ing. Burianová Jana 

- Projektové odpoledne – „Laborky.cz“ – ZŠ Jaroměřice  

- Naučně poznávací zájezd – „10nej z královské Anglie“ (Londýn)  

 

Pro všechny učitele a vychovatelky ŠD bylo v měsíci září zorganizováno vzdělávání pro 

sborovnu s tématikou „Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi“, lektorkou paní 

Mgr. Vondráčkovou z firmy Edupraxe Brno. 

 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

 

 Zahájení školního roku 2018/2019 proběhlo dne 3.9.2018 před školou, za účasti ředitele a  

starosty obce Ing. Milana ŠEDAJE. Prováděli jsme a organizovali celou řadu aktivit:   

 

Aktivity školy v září: 

Zahájení výuky ZUŠ Moravská Třebová ve škole – klavír, kytara, zpěv, dech.nástroje, 

výtvarný kroužek, kroužek  

Zahájení kroužku deskových her (šachy) – středa 13.30     

Zahájení činnosti sportovního kroužku 1. – 4. tř. ( 2x týdně ),  Kroupová 

Přespolní běh – 12.9., mladší a starší žáci i žákyně, oblastní kolo – Jevíčko 

Stmelovací pobyt „Osada Lípa“– Zadní Arnoštov, 4. třída, 13.-14.9. 

Mimořádné třídní schůzky s rodiči žáků v 1. a 3. třídě  – 13.9. a 20.9. od 16:00 

Sir Nicolas Winton „Síla lidskosti“ – M. Třebová, sál ZUŠ, 18.9.-7. třída, 19.9.-8. a 9. třída 

Beseda na obecním úřadě – M.Trnávka, 20.9, 3. třída 

100 let republiky očima dětí - 21.9. výukový program ve škole,  2,3,4 třída 

Memoriál Oto Stenzla v atletickém čtyřboji žáků – 21.9., TJ Sokol, hřiště, 15.00 hod.  

Přespolní běh - okresní kolo - Polička – 21.9., mladší a starší žáci i žákyně postupující,  

Exkurze „Svět techniky“ Ostrava - Dolní Vítkovice – 26.9., 6.- 9. třída  

 

Aktivity školy v říjnu 

Zahájení činnosti kroužků – o.s. Trnka (jóga, taneční),deskových her, umělecké obory  

Týden knihoven – 1.10.- 5.10., návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD  

Kopaná – minifotbal, Jevíčko, 4.10.,  vybraní žáci  

Návštěva muzea ve Svitavách – 4.10., interaktivní výstava „Báječný hrdina“, 6. třída 

Dudekšou – spisovatel a ilustrátor Dudek, M. Trnávka - 1. – 9. tř.  – 5.10. 

Projekt „Šablony II-Síťování škol“ – čtenářská gramotnost, 8. 10. od 15 h., učitelé Čj, 

Jaroměřice 

Školní kolo Logické olympiády - v rámci hodin Informatiky, 8.- 12.10 

Exkurze Brno – vila Thugendhat, 10. 10., 8. třída 

Broučci – baletní pohádka Olomouc, 11. 10. - 1. – 3. třída 

Drakiáda -  13.10. - SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí  

Angliáda - 17. 10. v Jevíčku, vybraní žáci 8. a 9. třídy 

Burza středních škol – 18.10., 9. třída, Svitavy „Fabrika“ 
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Podzimní lovec – projektový den 1.st. 

 

Aktivity školy v listopadu 

Zdravohrátky – SZŠ Svitavy, 14.11. 

Příběhy bezpráví – 8 a 9. třída 

Florbal - starší žáci, Jaroměřice 

Florbal – starší žákyně, M. Třebová 

Bruslení – 1.a 2. stupeň 

Výtvarná soutěž „Krása podzimu“ – 1.st. (DDM) 

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) 

Státní svátek - 17.11.  sobota 

Čerti na Cimburku 24.11., SRPŠ, 14.00 hod. 

Porada ředitelů základních škol – 27.-28.11., Ústupky u Seče 

Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou – do 30.11., žáci 9. třídy 

 

Aktivity školy v prosinci: 

Vánoční posezení se seniory – 6.12., kulturní dům, pásmo básniček a písniček – 1. stupeň  

Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole – 11.12., chodba 1. stupně, předání odměn 

Rozsvícení „Vánočního stromu“ –  neděle 2.12. v 17.00 hod., náves, MŠ a 1- 5.tř. 

Vánoční besídka – neděle 9. 12., od 14 hodin, sál KD, škola, školka, ZUŠ, SRPŠ 

Kino Moravská Třebová – filmové představení pro žáky 1.a 2. stupně 

Sportovní den ředitele školy – pátek 21.12., od 9.00 hod., hala 2.st. 

Vánoční  nadílka – pátek 21.12. - třídní projekty 1. stupeň, nadílka zvířatům v lese 

Vánoční prázdniny – 22.12. – 2.1.2019, vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019 

 

Aktivity školy v lednu 2019: 

Lyžařský výcvik – 1. stupeň Kladky – 7. – 12.1.   

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ, a žáci 3.- 4. třídy, Mohelnice, 10x, zahájení 17.1.   

Talentové zkoušky  na střední školy – 7.1.- 11.1. 

Švihadlový čtyřboj 1.- 3. tř., školní kolo 25.1. – sportovní kroužek 

Školní kolo matematické olympiády vybraní žáci 5. až 9. třídy 

Ples SRPŠ – sobota 26.1., 20.00 hod., sál KD M. Trnávka, hudba MIX Boskovice   

Pololetní pedagogická rada – úterý 29.1. ve 13.30 hod., sborovna 

Vydání pololetního vysvědčení -  čtvrtek 31.1. v poslední vyuč. hodině  

    

Aktivity školy v únoru 

Pololetní prázdniny - pátek 1. 2. 

Jarní prázdniny 4. 2. -10. 2. 

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování   

Lyžařský výcvikový kurz 17.2. – 22.2 – výběr 6. až  9. třída, Malá Morávka, penzion „Na 

Rychtě“ 

Recitační soutěž – školní kolo, oblastní kolo, 1.i 2. stupeň  

Školní kolo Pythágoriády žáci 5. až 8. třídy 

Florbal – 4. – 5. třída (chlapci) v Mor. Třebové 

Dětský maškarní karneval – 23.2.,  sál KD, od 16. hod., SRPŠ  

         

Aktivity školy v březnu 

Odevzdání přihlášek na střední školy - do 1. 3., žáci  9. třídy   

Plavecký výcvik – 10. lekcí, MŠ a 3.- 4. třída, Mohelnice, pokračování   

Vítání jara – 1. stupeň 

Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy, žáci ZŠ a MŠ  
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Matematický „Klokan“ –  vědomostní soutěž pro žáky školy      

Soutěž v gymnastice  žáků 1. stupně, obvodní kolo  

Beseda – Požární prevence – 2.,3. roč. – 20.3. HZS Pardub.kraje 

Košíková (dívky) – 8. – 9. třída  

Preventivní zubní prohlídky žáků – zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) 

Den učitelů  -  čtvrtek 28. 3., vedení školy, jídelna školy od 15 hod.  

Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy – do 31.3. 

   

Aktivity školy v dubnu: 

Zápis dětí do 1. třídy – 4. 4. 2019   

Dopravní soutěž pro žáky školy   

Den Země  (1.- 3.tř.  DDM) 

Den vzdělanosti – projektový den + Bleší trh - 1. stupeň  

Mc Donald s Cup - 4.- 5. třída chlapci 

OVOV- oblastní kolo 

Vybíjená - 4.- 5.tř. chlapci i dívky 

Florbal (DDM)  2. a 3. tř.   

Přijímací zkoušky – 12.4. a 15. 4., žáci  9.třídy, 16.4. a 17.4. žáci 5. třídy 

Výšlap do okolí M. Trnávky, Čarodejnice – SRPŠ, okolí Městečka Trnávky, Hřiště 

Čtvrtletní pedagogická rada – úterý 16.4. ve 13.30 hod., sborovna  

Třídní schůzky s rodiči  - 16.4. od 16.00 hod. ve třídách 

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18.4. a pátek 19.4. 

Pondělí velikonoční – 22.4.. 

 

Aktivity školy v květnu: 

Zápis dětí do mateřské školy – 9. 5. 

Lampiónový průvod s ohňostrojem a diskotékou – 10.5., SRPŠ, hřiště TJ Sokol  

Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně  

Pasování prvňáčků na čtenáře – místní knihovna - žáci 1. třídy  

Olympiáda 1.tříd - Velké Opatovice 

Dopravní soutěž – oblastní kolo, Moravská Třebová   

Pohár rozhlasu v atletice – obvodní kolo, Moravská Třebová 

Školní výlety 1. stupeň 

Exkurze Praha - 9. třída – návštěva poslanecké sněmovny 

 

Aktivity školy v červnu: 

Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně – DDM 

Pohádkový Cimburk – 8.6., Cimburk, SRPŠ, M. Trnávka 

Dny školních výletů žáků 2. stupně - 17.- 21.6.  

Svatojánský piknik na zahradě ZŠ - 21.6.  - 1.stupeň 

Rozšířená Pedagogická rada školního roku 2017/2018 - úterý 25.6. ve 13.30 hod., sborovna 

(pedagogové),  

Rozloučení dětí s MŠ – 26. 6.- vystoupení žáků MŠ pro rodiče a učitelky, obecní úřad, 15.00  

Odevzdání učebnic, úklid školy a okolí – 26.6. 

Honba za pokladem pánů z Cimburka - 27.6.– 2. stupeň 

Hledání klíče k prázdninám 27.6. (turistická vycházka) - 1.stupeň 

Vydání vysvědčení pátek - 28.6. 

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy – 28.6. v 8.15 hod., obecní úřad 

Závěrečná porada pedagogického sboru 28.6. v 10.00 hod. 
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Preprezentace školy - sportovní akce ve školním roce 2018/2019 

 

                                                

Září     přespolní běh – Jevíčko – obvodní kolo – 26 žáků školy, 

     přespolní běh – Polička – okresní kolo, 

 

Říjen     malá kopaná – Jevíčko -  obvodní kolo – 2. místo, 

      

Listopad    florbal chlapci– Jaroměřice – obvodní kolo – 2. místo,  

    florbal dívky – Moravská Třebová – obvodní kolo   

      

Prosinec   halová kopaná chlapci – M. Trnávka – obvodní kolo   

     sportovní den ředitele školy – Vánoční turnaj v míčových hrách  

     (halová kopaná,  basketbal), stolní tenis 

     

Leden    lyžařský kurz žáků 1. stupně – Kladky 7. – 11. 1. 2019 

     plavecký kurz - Mohelnice - pro žáky 3. a 4. třídy a MŠ, 10 lekcí  

     švihadlový čtyřboj – M. Třebová - 1.- 3. tř.(11 žáků), obv.  kolo 

 

Únor    lyžařský kurz žáků - výběr z 5. až 9. třídy – Malá Morávka 

     florbal – Jaroměřice - obvodní kolo – ml. žáci,   

     basketbal dívky - Jevíčko 

     plavecký kurz - Mohelnice - pro žáky 3. a 4. třídy a MŠ, 10 lekcí 

 

Březen   plavání – Svitavy - žáci 8. a 9. třídy 

     plavecký kurz - Mohelnice - pro žáky 3. a 4. třídy a MŠ, 10 lekcí 

   florbal – M. Třebová – pro žáky 1.-3. třídy 

 

Duben    plavání – Svitavy - žáci 6. a 7. třídy 

     sportovní den ředitele školy – „Velikonoční turnaj“ - ve florbalu  

     (chlapci) a basketbalu (dívky)  

 

Květen   Olympiáda prvních tříd  - Velké Opatovice 

     atletika „Pohár rozhlasu“ – M. Třebová – 3 družstva 

     gymnastický čtyřboj – M. Třebová,  1. stupeň, Víchová 1.místo 

     atletický trojboj – Svitavy – pro žáky 2 stupně - družstvo školy  

     cyklistický výlet – „Po stopách II. světové války“, Přední  

     Arnoštov, 4. třída 

 

Červen              cyklistický výlet – Kladky – 7. třída 

     sportovní den ředitele školy – atletické soutěže na hřišti 

      

 Bohužel tělesná úroveň žáků a jejich počet nám neumožňuje účast ve všech vypisovaných 

kategoriích a na soutěžích vyšších stupňů. 

 V průběhu celého školního roku probíhaly od 17. hodin ve sportovní hale 2x týdně 

sportovní hry pro žáky 1. stupně a po výuce  pro žáky 2. stupně. Škola velmi úzce 

spolupracuje s místní organizací Sokol Městečko Trnávka. Naši žáci prakticky ze všech tříd 

se pod hlavičkou této organizace pravidelně zúčastňují turnajů v malé kopané, Memoriálu Oto 

Stenzla v atletice, turnaje O pohár starosty obce, dorosteneckých turnajů a lehkoatletických 

závodů.  
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i) údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti  

  

 Finanční komise obce pravidelně 2x ročně kontroluje využívání finančních prostředků 

obce ve škole.  

 Dále proběhla kontrola OSSZ a ZP. 

 Byly provedeny všechny předepsané revize hydrantů, hasících přístrojů a plynových kotlů, 

včetně jejich vyčištění, revize komínů a revize sportovního nářadí včetně haly a revize 

elektrických přístrojů a zařízení školy. 

 

 

j) základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 

a) příjmy  celkem…………………………………………………………...15.826.036,73 Kč 

1. příjmy od zřizovatele a kraje ……………………………………………14.449.917,00  Kč 

2. poplatky (MŠ, ŠD, a jiné) ………………………..……. ………………....... 97.250,00  Kč 

3. příjmy z hospodářské a doplňkové činnosti  ………………………….....  1.183.947,00  Kč   

4. ostatní příjmy  ……………………………………………………. …… .       94.922,73  Kč               

 

b) výdaje celkem…………………………………………………………    15.650.621,77 Kč  

1. náklady na platy pracovníků školy ………………………………….      9.005.842,00 Kč 

2. ostatní osobní náklady (prac. hosp. č.)……………………………...          298.933,00 Kč 

3. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ………………..       3.093.718,00 Kč 

4. výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ………………           131.365,96 Kč 

5. ostatní provozní náklady …………………………………………..         3.120.762,81 Kč 

 

Z fondu investic bylo v roce 2018 vyčerpáno 59.501,00 Kč. 

Hospodářský výsledek za rok 2018 byl ziskový ve výši + 175.414,96 Kč. Všechny 

finanční prostředky byly převedeny do fondu investic a budou využity v příštím roce 

k investici do modernizace školní kuchyně a nemovité infrastruktury školy.  

 

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

 

Škola je zapojena: 

a) do projektu „Recyklohraní“. V rámci projektu byl připraven „Dne Země“. Současně žáci 

v rámci projektu plní celou řadu úkolů, za které škola získává body a za ty si potom bude 

moci vybrat odměnu. Součástí projektu je sběr baterií a drobných domácích elektrických 

spotřebičů, na které je ve škole i ve školce k dispozici speciální kontejner.  Provedli jsme i 

sběr a zajistili odvoz drobných domácích spotřebičů, elektrozařízení a počítačů 

z domácností v obci.  

b) do projektu „Příběhy bezpráví“ pro žáky 8. a 9. třídy. 

c) do projektu „Ovoce do škol“ v rámci kterého žáci 1.- 9. ročníku dostávají 1x za 14 dní 

ovoce nebo zeleninu.  

d) do projektu „Mléko do škol“ v rámci kterého žáci 1.- 9. ročníku dostávají 1x za 14 dní  

krabicové mléko „Milk drink“ 250 ml. 

e) do programu „Veselé zoubky“ pro žáky 1. třídy zaměřený na správné čištění zubů. 

Všichni žáci školy se v rámci prevence zubního kazu pravidelně 2x ročně zúčastňují 

zubních prohlídek u místní paní zubařky. 

f) do projektu Šablony II – školení všech pedagogických pracovníků školy, deskové hry, 

využívání ICT ve výuce a „Síťování“. 

g) projektu „Modrá, žlutá, zelená“ pro 1. stupeň a  – třídění odpadů 



 17 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Škola není samostatně zapojena, jednotliví učitele se zúčastňují vzdělávání 

organizovaného NIDV Pardubice, CCV Pardubice, PPP Ústí nad Orlicí nebo jinými školícími 

subjekty.  

 Školení bezpečnosti práce a školení k požární ochraně probíhá lektorsky na pracovišti 

v rámci přípravného týdne. 

 Jednotliví učitelé absolvovali několik školení dle profesního zájmu. Ředitel školy se 

zúčastňuje vzdělávání pro ředitele škol a pracovních porad organizovaných krajským úřadem.  

 

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů, 

  

 Ve školním roce 2018/2019 byla škola aktivní v projektu „Šablony II“, na který jsme 

z MŠMT získali celkem 395.098,- Kč. Projekt bude pokračovat i následujícím školním roce. 

Prozatím máme vyčerpáno 305.370,- Kč. 

  

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

 Nejširší je spolupráce s obecním úřadem Městečko Trnávka, který financuje provoz školy. 

Škola ke svým akcím využívává bezúplatně obecní kulturní dům  a v rámci výuky i sportovní 

halu a knihovnu.  

 Každoročně je v listopadu ředitel školy vyzván starostou obce k předložení rozpočtu 

školy. 

 V Základní škole a mateřské škole Městečko Trnávka, okres Svitavy byla odborová 

organizace zrušena z důvodu nedostatečného počtu členů.  

 Plán čerpání FKSP do kterého jsou odváděny 2% z přidělených finančních prostředků na 

platy zpracovává ředitel školy a informuje o něm všechny zaměstnance školy. Pokračuje 

preventivní nákup vitamínů pro zaměstnance, z FKSP zabezpečujeme tradiční setkávání 

zaměstnanců u příležitosti „Dne učitelů“, ukončení kalendářního a školního roku. Setkání u 

příležitosti „Dne učitelů“, bývá jedno z nejúspěšnějších, protože se sejde „současnost“ s 

„historií“ naší školy. 

 Velmi dobře probíhá spolupráce se ZUŠ Moravská Třebová, která má ve škole vytvořeno 

své odloučené pracoviště. Pravidelně ve škole probíhá výuka žáků ve hře na flétnu, klarinet, 

trubku, kytaru, klavír, výtvarný kroužek a zpěv. Velmi dobrá spolupráce je o.s. Trnka 

Městečko Trnávka, hlavně ve vedení kroužků cvičení Jógy, tance a knihovnou Městečko 

Trnávka.  

 

o) mateřská škola 

 

 Na začátku školního roku 2018-2019 bylo zapsáno celkem 47 dětí na obě oddělení. Z 

toho v prvním oddělení (mladší děti)  24 a ve druhém oddělení 23 dětí. V průběhu školního 

roku se vlivem změny bydliště počty dětí různě střídaly a měnily. 

 Obsazení pedagogických pracovníků MŠ bylo stabilizováno. Po dlouhé nemoci se vrátila 

paní učitelka Vlasta Konečná, výuku dále zajišťovaly učitelky Kristýna Dvorská a Pavla 

Makrlíková, která se v průběhu školního roku provdala a přijala příjmení Veverková. Na 

základě nařízení MŠMT o překrývání učitelek MŠ v době ranní a dopolední činnosti jsem na 



 18 

částečný úvazek přijal paní Petru Kroupovou, která toto překrývání a někdy i dohlídávání dětí 

zajišťuje. 

 První oddělení zahrnuje děti od 2,5 do 4 let, jeho učitelkou je Kristýna Dvorská spolu s 

kolegyní na třídě paní učitelkou Vlastou Konečnou.  Druhé oddělení zahrnuje děti od 4,5-7 

let, jeho učitelkou byla Pavlína Veverková a  kolegyní na třídě Vlasta Konečná.  

 I v tomto školním roce si ponechal ředitelskou funkci ředitel školy pan Ing. Vilém 

Slechan, který novou vedoucí učitelku neustanovil a vedení MŠ, po dobu mateřské dovolené 

paní Dostálové, si převzal. Kontaktní osobou s ním byla Kristýna Dvorská.  Porady 

pedagogického sboru MŠ probíhaly za účasti ředitele školy, kde měli všichni zaměstnanci 

možnost vyjádřit se ke všem změnám a aktuálním událostem. 

 Třídní schůzky pro rodiče dětí byly organizovány v květnu, při příležitosti Dne matek, 

kde rodiče mohli vznést dotazy, vyjádřit se k výchovně-vzdělávacímu procesu a k práci 

učitelek. Současně se řešily se otázky týkající se školní zralosti a nástupu dětí do 1. třídy ZŠ.  

 K přípravě a diagnostice dětí v MŠ využíváme knihu Diagnostika dítěte předškolního 

věku, od autorek J. Bednářové a V. Šmardové. Jedna z učitelek absolvovala akreditované 

školení k přípravě dětí do 1. třídy. Mezi další školení patřilo školení o začlenění dětí se 

specifickými poruchami učení do kolektivu dětí a práce s nimi.  

 MŠ pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem „Je nám dobře na 

světě“ aneb „ svět kolem nás v ročních obdobích“. Na základě ŠVP byly na začátku školního 

roku vytvořeny třídní vzdělávací programy s konkrétní vzdělávací nabídkou dle věkového 

složení a charakteru třídy.  Školní rok byl zaměřen v 1. oddělení na adaptaci zejména dětí 

mladších tří let na sebeobsluhu, utváření návyků v oblasti sociální a osamostatnění se. Ve 

druhém oddělení pak na přípravu předškoláků k zápisu a k následnému nástupu do 1. třídy. 

 Stejně jako ostatní roky, i tento rok se děti mohly těšit na spoustu školních i mimo 

školních aktivit a akcí.  Začátkem roku 2019 jsme začali jezdit na plavecký výcvik do 

Mohelnice. Divadelní představení se k nám přijížděla ze všech koutů republiky a navštívila 

nás celkem třikrát. Dále jsme za kulturou chodili i do Kulturního domu v Městečku Trnávce. 

Ve školce se dvakrát uskutečnila akce se zapojením rodičů dětí do činnosti MŠ a to o 

vánocích a ke dni matek. Také nás navštívil Mikuláš. Vánoce jsme ve školce oslavili vánoční 

besídkou v Kulturním domě, rozsvícením vánočního stromu před Obecním domem a vánoční 

besídkou s nadílkou dárečků ve školce. Mezi ostatní aktivity také patřilo malování na 

chodník, návštěva ZŠ, barevný týden a návštěva knihovny. 

 Naši školku jsme reprezentovali na závodech v Moravské Třebové - 5tiboj pro žáky MŠ. 

Nejvíce úsilí bylo věnováno přípravě  Dne dětí, ke kterému jsme si připravili  různé úkoly a 

soutěže. Ukončení letošního školního roku jsme si zpestřili zdařilým výletem do Dinoparku 

Vyškov (součástí byla i Zoo, Dino vlak, 4D kino) a Zahradní slavností, kterou jsme měli v 

duchu námořnickém, stejně jako tablo našich předškoláků. Děti si na slavnosti užily spousty 

soutěží, vystupovaly před rodiči a následně přenocovaly spolu s učitelkami v MŠ. Předškoláci 

svoji další etapu života zakončili rozloučením na Obecním úřadě,  kde na památku obdrželi 

knihu s věnováním. 

 Díky řadě tradičních i zcela nových akcí a událostí v průběhu roku se nám daří nabízet 

dětem stále více přímých zážitků, které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, 

podněcují radost z učení, zájem poznávat nové a obohacují tak samotný výchovně vzdělávací 

proces. Díky nejrůznějším aktivitám máme možnost více přicházet do kontaktu s rodiči a 

prohlubovat vzájemné vztahy. Každoroční spolupráce s místní knihovnou přispívá k rozvoji 

tolik důležité čtenářské gramotnosti.  

 Do budoucna se musíme připravit na nástup dětí mladších 3 let. 
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p) školní družina 

 

 Ve školním roce 2018/2019 bylo do školní družiny zapsáno 50 žáků, kteří byli rozděleni do 

2 oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1. a 2. třídy, celkem 24 zapsaných a do 

druhého oddělení byli zařazeni žáci 3,4,5. třídy. Zde bylo zapsáno 26 žáků. Poplatek za školní 

družinu byl od 1.9.2018  zvýšen na 100,- Kč za žáka a měsíc. O ŠD začíná být ze strany rodičů 

stále větší zájem a rodiče přihlašují žáky i v průběhu školního roku.  

 Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Paní Marta Slechanová, pracuje na plný úvazek a 

vede první oddělení, druhé oddělení vede na poloviční úvazek vychovatelky, paní Petra 

Kroupová, DiS. 

 Vlastní pedagogická činnost školní družiny probíhá dle ŠVP ŠD, který je upraven do 

jednotlivých kapitol podle ročních období. V každém období probíhají tématická zaměstnání, 

která toto období charakterizují. V každé kapitole jsou naplňována témata navazující na ŠVP 

ZŠ – Lidé kolem nás, Místo kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho 

zdraví. Vychovatelky v obou odděleních nabízejí žákům vždy při zahájení řízené činnosti 

možnosti zapojení se dle vlastní volby. 

 Denně je organizován venkovní pobyt k vycházkám do okolí a k pohybovým aktivitám na 

čerstvém vzduchu. Naší snahou je každodenní pobyt venku samozřejmě v kontextu aktuálního 

počasí.  

 Obě vychovatelky organizovaly vycházky, výtvarné a pracovní činnosti, sportovní soutěže 

(vybíjená a švihadlový pětiboj), vědomostní soutěže a výstavky výrobků žáků. Do hodnocení 

výtvarných a pracovních činností byli zapojeni jak spolužáci tak i učitelé a rodiče. Nejlepší 

žáci byli odměněni. 

 ŠD ke svým činnostem využívá nejen třídu školní družiny, ale i všechna dostupná zařízení 

školy, zvláště sportovní halu, hernu, cvičnou kuchyňku, učebnu informatiky, hřiště TJ Sokol, 

Skalku, dětské hřiště a okolní přírodu.  

Žáci v ŠD se pravidelně zúčastňovali akcí pořádaných školou (dílny a workshopy). Během 

roku jsme spolupracovali a zapojili se do akcí pořádaných místní knihovnou - výtvarné dílny, 

malování na chodníků ke Dni dětí, společné čtení, deskové hry, do akcí pořádaných TJ Sokol 

Městečko Trnávka nebo o.s. Trnka.. 

Stále se nedaří sladit aktivity ŠD a kroužků žáků v odpoledních hodinách tak, aby 

nedocházelo k zbytečnému ponechání žáků po ukončení kroužků, hlavně náboženství, 

vytvarné činnosti nebo hudebního oboru bez dozoru. Jestliže činnost ŠD probíhá mimo objekt 

školy, musí jedna z vychovatelek na tyto žáky počkat a dohlídat je nebo odvézt na společné 

zaměstnání a to není v souladu s činností školní družiny.  
Obě vychovatelky se zapojovaly do akcí pořádaných školou, kde pomáhaly vykonávat 

dohled nad žáky (na divadlech, na školním výletu, v průběhu třídních schůzek) nebo 

zabezpečovaly dohled ve třídách 1. stupně za nepřítomné učitele. 

Do ŠD jsou každoročně doplňovány nové hry, stavebnice a pomůcky pro oddechový a 

rekreační  čas.  

Celoročně družina organizuje sběr léčivých bylin, hlavně pomerančové kůry, hluchavky, 

kopřivy a dalších. Tento sběr je každoročně vyhodnocován na základě toho, kdo získal za 

byliny největší finanční obnos. Nejlepší žáci dostali dárkový poukaz s finanční odměnou, za 

kterou si mohou zakoupit dárek pro sebe. Všichni sběrači obdrží sladkou odměnu. Bohužel 

léčivé byliny sbírá stále méně žáků a jejich množství postupně klesá. 

ŠD je naplněna na 100% a že se ve ŠD žákům líbí svědčí i to, že se do ŠD žáci přihlašují 

během školního roku pokud se uvolní kapacita a někdo se odhlásí. 
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r) školní jídelna 

 

Ve školní jídelně se připravují  jeden druh oběda, svačiny pro žáky ZŠ, ranní a odpolední 

svačiny pro děti z MŠ, obědy pro zaměstnance a obědy pro cizí strávníky.  

Ve školní jídelně pracují 3 zaměstnanci pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro 

hospodářskou činnost. V průběhu školního roku jsme se potýkali s personálním problémem. 

Dlouhodobě onemocněla jedna z kuchařek (téměř celý rok na nemocenské). Po celou dobu 

nemoci ji zastupovala bývalá pomocná kuchařka a na funkci pomocné kuchařky jsem přijal 

novou pracovní sílu na výpomoc.  

Po dlouhé době se podařilo modernizovat chod školní kuchyně. Byl zakoupen a instalován 

nový konvektomat, který značně přispěl ke zlepšení kvality stravy. 

Celková kapacita jídelny činí  72 míst u stolu. Celková kapacita školní kuchyně je 450 

uvařených porcí denně. 

     Počet strávníků : 

     žáci ZŠ    106 

     děti MŠ    47 

     zaměstnanci   23 

     cizí strávníci   28 

     svačiny pro ZŠ   21 

     V uplynulém školním roce pracovníci školní jídelny připravili pro ZŠ celkem 16.764 

obědů a 3709 svačin pro žáky ZŠ, 6816 ranních svačin, 7495 obědů a 5447 odpoledních 

svačin pro děti z mateřské školy. 

 Mimo hlavní činnosti je jídelna i kuchyně využívána pro hospodářskou činnost školy. 

V rámci hospodářské činnosti připravili zaměstnanci školní jídelny pro zaměstnance školy 

celkem 4442 obědů a  pro cizí strávníky 5841obědů. 

 Při přípravě stravy musí vedoucí sledovat průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin 

na strávníka dle vyhlášky 107/2005 Sb, která stanovuje průměrnou týdenní spotřebu 

sledovaných potravin pro všechny strávníky takto: 

kuřecí, krůtí, hovězí a vepřové maso   43,30 kg,  

ovoce        36,80 kg,  

zelenina       42,00 kg,  

cukr            5,90 kg      

luštěniny       14,20 kg.  

 Součástí každého jídelníčku musí být informace o alergenech v podávané stravě. 

K tomuto je upravena i forma jídelního lístku. Při přípravě stravy postupují zaměstnanci 

školní jídelny dle nařízení Evropského parlamentu a jeho Rady v požadavcích pro stravovací 

služby v rámci EU, zásad provozní hygieny a používání zásad systému kritických bodů 

HCCP.   

 V prosinci jsme byly nápomocny při pečení koláčů a připravovaly jsme občerstvení pro 

důchodce na vánoční posezení, které pořádá obecní úřad. 

      V době od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019 jsme z důvodu nemoci kuchařky ve Vranové Lhotě 

vařily pro děti ze ZŠ a MŠ Vranová Lhota.  

 V měsíci lednu žákyně 2. stupně pod vedením paní učitelky Strouhalové připravovaly 

v rámci předmětu pracovní činnosti, v prostorách školní jídelny, koláčky na ples SRPŠ, které 

potom pracovnice kuchyně upekly a společně pro SRPŠ jsme připravovaly občerstvení na 

školní ples.  

 V době jarních prázdnin, od 4. 2. do 8. 2. 2019, jsme také vařili pro děti, které se 

zúčastnily Trnkového tábora.                          

 Stalo se již tradicí, že objekt školy, halu a kulturní dům si pronajímá na přelomu měsíců 

červenec a srpen taneční škola Mědílkových ze Zlína k pořádání „Tanečního léta“ v Městečku 
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Trnávce. Školní jídelna zajišťovala po celý týden jejích bezproblémové stravování v rozsahu 

snídaní, obědů, večeří a odjezdových balíčků. 

       V době hlavních prázdnin, po dobu prvních 14 dní, ŠJ zajišťovala pravidelně stravování 

dětí z MŠ.  

       V průběhu prázdnin jsme vařily pro cizí strávníky a zajišťovaly obědy pro 3 turnusy 

prázdninových „Trnkových táborů“, které v Trnávce organizuje o.s. Trnka.  

       Ve dnech 19. 8. - 23. 8. jsme zajišťovali stravu, včetně večeří, pro účastníky letního 

tábora s angličtinou.     

        Školní kuchyně je o prázdninách mimo provoz pouze 2 týdny z důvodu malování, potom 

pokračuje a zabezpečuje obědy pro cizí strávníky.   

 

 

Závěr 

      

 V průběhu měsíce srpna 2019 proběhla na „staré škole“ ve třídách výměna dřevěných 

oken za plastová, což by mělo podstatně snížit energetickou náročnost objektu.  

 Ihned od počátku nového školního roku jsme započali s přípravou úprav ŠVP v rámci 

přijímaných opatření k inkluzi žáků, realizaci podpůrných opatření a stanovení minimálních 

studijních požadavků pro postižené žáky, v souladu s výstupy RVP-ZV. V průběhu školního 

roku jsme upravovali ŠVP dle pokynů MŠMT, protože chceme, aby ŠVP byl živým 

dokumentem. 

 Všichni pedagogové i provozní zaměstnanci se snažili plnit uložené úkoly svědomitě a 

zodpovědně za což jim patří mé poděkování.  

 

Městečko Trnávka dne 10. října 2019 

Zpracoval: 

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

Ing. Vilém SLECHAN 

         ředitel školy v.r. 

 

 

Pedagogická rada na svém zasedání dne 15. října 2019 projednala a schválila Výroční zprávu 

o činnosti školy 2018/2019. 

 

Městečko Trnávka dne 15. října 2019. 

 

               ………………………………………………. 

Ing. Vilém SLECHAN 

         ředitel školy v.r. 

 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, okres Svitavy na svém zasedání projednala a 

schválila předloženou Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 dne             

15. října 2019. 

 

 

 

      …………………………………………………… 

                                                                                               Mgr. Dalibor Chlup  

          předseda školské rady v.r.  


