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1. Základní informace o škole 

 

1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy 

 
 

Název právnické osoby :  Základní škola Chotěboř, 

Smetanova 745 

                                                                       okres Havlíčkův Brod 

Právní forma:     příspěvková organizace 

IČ:       70 946 281 

IZO:       102 006 474 

Sídlo právnické osoby:    Smetanova 745, 583 01 Chotěboř 

Ředitel školy:     Ing. Milan Janda 

Zřizovatel:      Město Chotěboř    

Telefonní číslo:     569 624 148, 569624085,  

                                                                       606346606 

E-mail:      zssmet@sch.cz 

Internetová adresa:    www.sch.cz 

Školská rada – předseda:    Mgr. Hana Šimonová 

 

 

1.2 Celková charakteristika školy 

 
 

Základní škola má 9 ročníků. Ve školním roce 2020 – 2021 měla 22 tříd, 

11 tříd 1. stupně, 11 tříd 2. stupně a 6 oddělení školní družiny. Školu 

navštěvovalo celkem  487  dětí ( 234 chlapců, 253 dívek), z toho 72 žáků se 

SVP. 1. stupeň navštěvovalo celkem 245 dětí (132 chlapců, 113 dívek), 2. 

stupeň celkem 242 dětí (120 chlapců, 122 dívek). 

Ve školní družině trávilo volný čas 134 dětí, ve školním klubu 22. 

 

     Na škole působilo v tomto školním roce  34 učitelů, 10 asistentů pedagoga, 1 

školní psycholog, 1 speciální pedagog, 11 provozních zaměstnanců a ve školní 

družině 6 vychovatelek. 

 

     Výuka probíhala ve 33 učebnách (z toho 5 odborných). Devět učeben je 

vybaveno interaktivními tabulemi. K dispozici jsou dvě počítačové učebny, 

odborná jazyková učebna s ozvučením, interaktivní tabulí a 16 noteboky pro 

žáky. K dispozici je také 20 tabletů, které mohou využívat učitelé 

k zatraktivnění výuky. Z dotace MŠMT jsme pořídili 35 notebooků, které 
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využívali učitelé při distanční výuce a zároveň jsme mohli 25 ks notebooků 

půjčit dětem pro zkvalitnění distanční výuky. 

V loňském školním roce začala vestavba výtahu, která byla dokončena 

30.9.2020 a rekonstrukce přírodovědné učebny(výměna nábytku, rozvody 

elektřiny, IT + vizualizér, nákup mikroskopů a potřeb k mikroskopování, 

soubory minerálů a hornin). V letošním školním roce byla zahájena celková 

konektivita školy, dokončena bude k 30.9.2021. 

      Škola byla zařazená do sítě škol 11. ledna 1996 zakládací listinou Města 

Chotěboř. 

     Od 1. 1. 2001 se stala škola organizační složkou MěÚ v Chotěboři se 

zřizovací listinou vydanou dne 30. 1. 2001. 

     Od 1. 1. 2002 je škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola 

Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod. 

     Organizace je vedena u Českého statistického úřadu v Hradci Králové pod 

identifikačním číslem (IČO): 70946281. 

     Součástí organizace je školní družina Základní školy Chotěboř,  

Kosmonautů 262. 

1.3 Školská rada 

 

     Školská rada byla zřízena 23.5. 2005 usnesením Rady města Chotěboř. Pro 

období 2017-2020 pracovala v tomto složení:  

                  předseda     p. Hana Šimonová 

                  členové        p. Ivana Andresová 

p. Helena Golubeva 

p. Lenka Smutná 

p. Jaroslav Nejedlý 

p. Luděk Benák 

Vzhledem k nemožnosti uskutečnit volby na konci funkčního období, byla 

prodloužena platnost stávající školské rady. Volby mohly proběhnout až v 

červnu 2021 a to distanční formou (korespondenčně). 

Pro období 2021-2023 bude pracovat v tomto složení: 

p. Soňa Francová, p. Helena Golubeva, p. Lenka Smutná, p. Jitka Štindlová, p. 

Luděk Benák, p. Jaroslav Nejedlý. 

 

Z činnosti školské rady ve školním roce 2020/2021 

 

 Projednala návrh rozpočtu školy na rok 2020  

 Projednala závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 

 Schválila Výroční zprávu za rok 2019-20 

 Seznámila se s rozpočtem školy na rok 2021 

 Projednala dodatek Školního řádu 
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2. Vzdělávací činnost 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2020 – 2021 se vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP 

ZŠ Chotěboř, Smetanova 745. 

 

 

Učební plán pro 1. stupeň 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

Celkem 
předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a 
literatura(35) 
Cizí jazyk (9) 

Český jazyk 
9 9 8 8 7 41 

Anglický 
jazyk 

1 1 3 3 4 12 

Matematika 
a její 
aplikace (20) 

Matematika 
a její 
aplikace 

Matematika 

4 5 5 5 5 24 

Informační a 
komunikační 
technologie 
(1) 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 

− − − 0 1 1 

Člověk a 
jeho svět 
(12) 

Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 1 2 3     6 

Přírodověda       1 2 3 

Vlastivěda       2 2 4 

Umění a 
kultura (12) 

Hudební 
výchova  

Hudební 
výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 1 1 2 2 1 7 

Člověk a 
zdraví (10) 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 

Člověk a 
svět práce 
(5) 

Člověk a 
svět práce 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118 
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Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem 
předměty 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk Český jazyk 
4 4 4 5 17 

Cizí jazyk Cizí jazyk 
4 3 3 3 13 

Matematika a její apl.   Matematika 
4 4 4 5 17 

Informační a komunik. technologie Informatika 

1 1 0 0 2 

Člověk a společnost 

Dějepis Dějepis 
2 2 2 2 8 

Občanská a 
osobnostní 
výchova 

Občanská a 
osobnostní 
výchova 

0 0 1+1 0 1 

Výchova k 
občanství 

Výchova k 
občanství 1 1 0 1 3 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 
2 2 2 1,5 7,5 

Chemie Chemie 
− − 2 2 4 

Přírodopis Přírodopis 
2 2 0 1,5 5,5 

Člověk a 
zdraví 

Člověk a 
zdraví 0 0 1+1 0 1 

Zeměpis Zeměpis 
2 2 2 1 7 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

  
        3 

Tělesná 
výchova a 
péče o zdraví 

Tělesná 
výchova a 
péče o 
zdraví 2+1 0 0 0 2 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova   2 2 2 6 

Člověk a svět práce 
Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 4 

Povinně volitelný předmět     

1 3 3 4 11 

Disponibilní časová dotace     

          
Celková povinná časová 
dotace     30 30 31 31 122 
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3. Přehled pracovníků školy 

 
 

Pedagogičtí pracovníci                               ZŠ                                    ŠD 

 

v pracovním poměru                                   54                                      7 

na dohody /OON/                                          3                                      0 

ve smlouvě o dílo                                          0                                      0 

 

 

Ostatní pracovníci                                      ZŠ                                    ŠD 

 

v pracovním poměru                                    11                                     0 

na dohody /OON/                                         1                                       0 

 
 

 

3.1 Seznam pedagogických pracovníků 

 

 

Mgr. Andresová Ivana učitelka 1.stupně 5.A 

Mgr. Čermáková Michaela        učitelka 2. stupně 9.A 

Mgr. Češíková Sylva                     učitelka 1.stupně 4.A 

RNDr. Dočekalová Eva učitelka 2.stupně 7.A 

Mgr. Fárková Irena                      zástupkyně ředitele  

Mgr. Fialová Dagmar                                                      učitelka 2. stupně 9.B 

Mgr. Hovorková Hana                    učitelka 1.stupně 4.C 

Mgr. Jamborová Ladislava učitelka 1.stupně  

Ing.  Janda  Milan                       ředitel školy   

Mgr. Kadlecová Renata                 učitelka 2. stupně 6.A 

Mgr. Karlíková Marcela                učitelka 1.stupně 5.B 

Mgr. Konfršt Zdeněk                                                             učitel 2. stupně 8.C 

Mgr. Kreuzman Štěpán učitel 2. stupně  

Mgr. Krupičková Jana                         učitelka 2. stupně 7.B 

Mgr. Matějková Alexandra učitelka 2. stupně 6.B 

Mgr. Novotná Hana učitelka 2. stupně  

Mgr. Ondráčková Irena učitelka 2. stupně  

Paulus Ondřej DiS. učitel 2. stupně  
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Ing.,Mgr. Pojmanová Ivana                učitelka 2. stupně 

 Mgr. Rykr Karel                                  učitel 1.stupně 

 Mgr. Sekerka Martin učitel 2.stupně 8.B 

Mgr. Skřivanová Jana                          učitelka 1.stupně 1.A 

Mgr. Smutná Lenka                             
učitelka 2. stupně, vých. 

poradkyně 6.C 

Mgr. Souček Jan učitel 2. stupně 7.C 

Mgr. Stehnová Marcela                      učitelka 1.stupně 

 Mgr. Stollinová Adéla                        učitelka 1.stupně 4.B 

Mgr. Svobodová Gabriela                  učitelka 2. stupně 

 Mgr. Štindlová Jitka                            učitelka 1.stupně 2.A 

Mgr. Talácková Dana                           učitelka 1.stupně 2.B 

Mgr. Tringlová Olga                            učitelka 1.stupně 3.A 

Mgr. Tůmová Iveta                            učitelka 1.stupně 1.B 

Mgr. Uchytilová Dana učitelka 1.stupně  

Mgr. Voborníková Eva                          učitelka 2. stupně 8.A 

Mgr. Wasserbauerová Jana                   učitelka 1.stupně 3.B 

Mgr. Doležalová Martina školní psycholog  

Hospodková Dana vedoucí vychovatelka   

Šťastná Petra vychovatelka   

Pavlasová Zdeňka vychovatelka   

Smejkalová Dita vychovatelka   

Veselá Jaroslava vychovatelka   

Pospíšilová Alena vychovatelka   

Belatková Zdeňka asistentka pedagoga  

Bořilová Ivana asistentka pedagoga  

Dovžanynová Radka asistentka pedagoga  

Dvořáková Miroslava asistentka pedagoga  

Gryčová Jana asistentka pedagoga  

Fiedlerová Lucie asistentka pedagoga  

Kudlová Radka asistentka pedagoga  

Musílková Jana asistentka pedagoga  

Škarydová Helena asistentka pedagoga  

Šťastná Petra asistentka pedagoga  

Vránová Světlana asistentka pedagoga  
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 
středních škol 

 

4.1   Zápis do prvních tříd na šk. rok 2021-2022 proběhl od 12. do 
19. dubna 2021. 

 
Zapsáno celkem                               42                               

Odklad                                               9 

Nastoupí                                           33 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

 

Osmileté gymnázium                                      4                        

Gymnázium                                                     8                     

Střední odborné školy                                    34              

Střední odborná učiliště                                   7               

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 
1. stupeň 

 

 

Chování: 

 

 

 

uspokojivé 

 

 

0 

 

neuspokojivé 0 

Prospěch: 

 

 

 

Prospělo s vyznamenáním 

 
 

184 

Prospělo 

 
 

43 

Neprospělo 

 
 

0 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ , příspěvková organizace, Smetanova 745,  

583 01 Chotěboř; -  tel.: 569 624 148 – e-mail:zssmet@sch.cz – www.sch.cz 

 10 

Opakuje ročník  

0 

Počet omluvených hodin 

 
 

3064 

Počet neomluvených hodin 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    stupeň 

 

 

Chování: 

 

 

 

uspokojivé 

 

2 

neuspokojivé 0 

Prospěch: 

 

 

Prospělo s vyznamenáním 

 
98 

Prospělo 

 
139 

Neprospělo 

 
4 

Opakuje ročník 

 
1 

Počet omluvených hodin 

 
5031 

Počet neomluvených hodin 

 
15 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

      

     Škola má vytvořen Minimální preventivní program , jehož cílem je mimo 

orientace v problematice sociálně patologických jevů a ochrany zdraví také 

trávení volného času žáků a zvládnutí základních sociálních dovedností. 

Primární prevence na 1. stupni je v kompetenci třídních učitelek, na 2. stupni 

metodičky prevence. K naplňování programu přispívají adaptační pobyty a 

nabídka volnočasových aktivit.  
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Strategie prevence sociálně patologických jevů u mládeže vychází z 

aktuálně zjišťovaných případů zneužívání návykových látek a z toho 

vycházejících preventivních opatření.  

Realizace minimálního preventivního programu probíhala v těchto hlavních 

směrech:  

- začlenění  nejdůležitějších  bodů  programu  do  výuky  předmětů,  

primární  prevence  (prezentace a předávání názorných pomůcek a 

propagačního materiálu mládeži, zajištění besed s příslušnými odborníky, 

průběžné sledování žáků, předávání informací rodičům a příslušným 

institucím),  

- mimoškolní činnost.  

Působení na žáky v této oblasti umocňuje fakt, že škola je nekuřáckým 

pracovištěm. 

Na škole proběhl preventivní program vzhledem k epidemické situaci pouze ve 

dvou třídách (8.A,B). Program vedli lektoři Centra primární prevence – 

Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. Program primární prevence byl na téma 

(Ne)bezpečně na netu. 

 Cíle v oblasti prevence rizikových projevů chování dané minimálním 

preventivním plánem byly v uplynulém školním roce splněny a ve škole se 

nevyskytly v dané oblasti žádné závažnější problémy. 

 

 

7. Další vzdělávání ped. pracovníků 

 

     Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci 

Základní škola Chotěboř, Smetanova vyplývá z priorit v oblastí DVPP, 

definovaných jako vládní priority, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby 

zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího 

programu školy.  Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání 

managementu školy, škola v souvislostech práva, rámcové vzdělávací programy, 

projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační 

technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení 

odbornosti učitelů v jejich specializaci.  

Ve školním roce 2020-21 byl celý pedagogický sbor proškolen na téma ADHD 

– projevy a zásady. Seminář pro vychovatelky a asistentky pedagoga se 

z důvodů onemocnění lektorky neuskutečnil. Náhradní termín je určen na 9. září 

2021. Oba semináře vedla odborná lektorka Mgr. Lenka Bínová.  

 

Učitelé 1.stupně:  

Letní škola – hudební výchova tvořivě 

Předmět spec.pedagogické péče jako podpůrné opatření pro školy 

Efektivní komunikace – odpovědnost žáků, autorita učitele 
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Podstatná jména, mluvnické kategorie 

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku 

s podmětem 

Co je pro žáky ve 4.ročníku v matematice nejpodstatnější 

Polytechnická výchova  

Emoční a sociální vývoj dítěte a jeho potřeby 

 
 

8. Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI 
  

Ve školním roce 2020/2021  ze strany ČŠI proběhla inspekční činnost 

v distanční podobě.  

  

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

       Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových 

a mezinárodních programů. 

 

 

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

 

11. Projekty realizované z cizích zdrojů 

       11.1. Projekt „Centrum sportu“ 

 
V školním roce 2011-12 se podařilo získat finanční prostředky z Asociace 

školních sportovních klubů  na podporu sportování našich žáků.  Díky tomuto 

projektu na škole probíhaly po dobu tří let tyto kroužky: orientační běh, atletika, 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ , příspěvková organizace, Smetanova 745,  

583 01 Chotěboř; -  tel.: 569 624 148 – e-mail:zssmet@sch.cz – www.sch.cz 

 13 

gymnastika, basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, taneční kroužky, míčové 

hry, běžecké lyžování. 

Celková dotace je 60 000,- Kč /rok 

Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky.  

Ve školním roce 2020-2021 sportovní kroužky probíhaly za finanční spoluúčasti 

rodičů. Za příspěvek AŠSK zapojení žáci v rámci sportovního výletu navštívili 

Pilskou nádrž. 

 

 

     11.2. Projekt „Kolegiální podpora-společná cesta 
k individuálnímu rozvoji pedagogů“ 

 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který 

přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách. 

Zapojení učitelé mají možnost pracovat pod vedením lektora, a to podle jejich 

potřeb (formou náslechů, otevřených hodin, hospitací, intervize, párové výuky, 

společných dílen, rozboru natočených videí atd.), dále se mohou účastnit 

společných odborných setkávání. Získávají nové zkušenosti, znalosti z Hejného 

metody, kolegiální podpory a systematického osobního rozvoje. Podpora 

probíhá dlouhodobě a je adresná, cílená na konkrétního vybraného učitele.  

Předpokládaná doba trvání projektu: 1.1.2017 – 31.12.2021 

 

11.3 Projekt – Bezbariérový přístup do školy – IROP 
 
Ve spolupráci se zřizovatelem byla v r. 2017 vypracována projektová žádost, 

která byla z důvodu nedostatku hodnotících bodů vyřazena. V roce 2019 byla 

žádost dodatečně schválena a od roku 2020 započala realizace projektu. Součástí 

tohoto projektu je vestavba výtahu, která byla dokončena v říjnu 2020. Druhou 

velkou částí projektu je konektivita školy, jejíž realizace započala o letošních 

prázdninách (červenec 2021), dokončena bude k 30.9.2021. Poslední součástí 

projektu je úprava okolí školy. 

Ukončení projektu: 30.11.2021 

 

11.4 Projekt „ Personální a edukační podpora ZŠ Smetanova II“ 

 
Projekt je financován ESF a státním rozpočtem v rámci OPVVV. 
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Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. 

žáků ohrožených školním neúspěchem a to prostřednictvím působení školního 

psychologa, školního asistenta  a možnosti doučování. 

Dále je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a projekty pro 

žáky ve škole i mimo školu. 

Předpokládaná doba trvání projektu: 1.7.2019 – 30.6.2021 

Celkové výdaje projektu: 1 995 307,-Kč 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nemožnosti naplnit všechny výstupy 

projektu jsme požádali o prodloužení trvání projektu do 31.12.2021. 

 

12. Hospodaření školy za rok 2020 

        Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy Chotěboř, 

Smetanova za školní rok 2020/2021 je na rozdíl od předcházejících kapitol 

zpracovávána v souladu s §7 vyhlášky č.15/2005Sb., za období předcházejícího 

kalendářního roku 2020. 

 

 

12.1 Celková charakteristika hospodaření organizace  

Příspěvková organizace Základní škola Chotěboř, Smetanova je 

samostatným právním subjektem s vlastním  rozpočtem a hospodařením. Přímé 

vzdělávací náklady zajišťuje prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina stát, v oblasti 

zajištění provozu školy je škola finančně zcela závislá na dotacích od zřizovatele 

– Město Chotěboř. Z tohoto důvodu je zřizovatel pravidelně informován o 

čerpání rozpočtu a jsou konzultovány zamýšlené investice.  

 

 

 

 

 

 

 Hlavní činnost Celkem 

 Kč Kč 

Náklady celkem 40 975 508,83 40 977 213,11 

z toho:    

- mzdy 25 953 246,- 25 953 246,- 

- ostatní osobní náklady 181 985,- 181 985,- 

- pojistné, fond kulturních a sociálních   potřeb 9 244 502,- 9 244 502,- 

- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a 

potřeby 
                  851 457,50 851 457,50 

- ostatní provozní náklady 4 744 318,33 4 746 022,61 
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Výnosy celkem 41 211 420,34 41 223 120,34 

v tom:    

- dotace 40 017 049,- 40 017 049,- 

- zúčtování fondů 491 311,27 491 311,27 

- ostatní výnosy  703 060,07  714 760,07 

Hospodářský výsledek                     235 911,51 245 907,23 

 
 

 

  Zúčtování dotací za rok 2020 

    

     

 Poskytnuto Použito 
Vratka 

dotace 
Komu 

vráceno 

 Kč Kč Kč  

Poskytnutá dotace 40 262 956,23 40 017 049,-   

 z toho:      

1. přímé výdaje: 36 496 790,- 36 496 790,-   

a/ platy 25 953 246,- 25 953 246,-   

b/ ostatní osobní náklady 181 985,- 181 985,-   

c/ ostatní (pojistné + fond kulturních 

a  sociálních potřeb + ONIV) 
10 361 559,- 10 361 559,-   

2. další dotace celkem 3 766 166,23 3 520 259,- 245 907,23  RF 

 
  Tvorba a užití peněžních fondů     

 
Stav  

k 1.1.2020 
Tvorba Použití 

Stav  
k 31. 12. 2020 

 Kč Kč Kč Kč 

Fond odměn 311 956,- 0 6 100,- 305 856,- 

Fond kulturních a sociálních potřeb 92 184,53 519 064,- 423 467,-  187 781,53 

Rezervní fond 2 352 624,59 143 157,47 1 086 120,27 1 409 661,79 

Investiční fond 0 0 0 0 

Celkem 2 756 765,12 662 221,47 1 515 687,27 1 903 299,32 
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13. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

 
 

K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání 

patří především: 

 

 

 

Název instituce, sdružení Forma spolupráce 

Sdružení rodičů při ZŠ Spolupráce při tvorbě vizí a ročních plánů 

Městský úřad Chotěboř Finanční zajištění provozu školy 

Školská rada Spolupráce je uvedena v části  1.2  této zprávy 

Krajský úřad kraje Vysočina Metodologie čerpání státního rozpočtu 

PPP v Havlíčkově Brodě Spolupráce při monitoringu vývojových vad a následné péče 

Policie ČR Spolupráce při řešení výskytu sociálně patologických jevů 

Městská policie Preventivní akce pro žáky 

Úřad práce Havlíčkův Brod Informativní akce pro žáky školy, besedy 

Městská knihovna v Chotěboři Besedy pro žáky školy 

Vysočina Education Spolupráce pro zajištění DVPP pro ped. pracovníky 

Benediktus Spolupráce a podpora činnosti charitativního sdružení 

 
MŠ a SPC Jihlava                                       

 

Spolupráce při péči o děti s autismem 
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14. Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu 
práce a dlouhodobé koncepci školy 

 

14.1 Oblast výuky 

14.1.1 Výuka 

 

V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního 

školního vzdělávacího programu. Cíle výuky byly zaměřeny především na 

naplňování klíčových kompetencí tak, jak je stanoveno RVP. Výuka byla 

zaměřena hlavně na získání vědomostí v českém jazyce, matematice, 

přírodovědných, společenskovědních předmětech v souvislosti s vytvářením 

a rozvíjením klíčových kompetencí a rozvíjením talentu nadaných dětí a 

vytvářením učebních podmínek pro děti s vývojovými poruchami učení. 

     V době distanční výuky jsme vyučovali v online prostředí Microsoft Teams a  

     ke komunikaci s dětmi a rodiči jsme využívali online systém Bakaláři. Výuka 

     probíhala pro každé období a pro každý způsob výuky dle upraveného  

     rozvrhu. Od začátku tohoto školního roku jsme museli připravit 15 variant  

     rozvrhu. 

     Díky vybavenosti školy(děkujeme zřizovateli) a díky finanční podpoře  

     MŠMT jsme distanční výuku zvládli velice dobře, neměli jsme problém se  

     střídáním prezenční a distanční výuky. Podařilo se nám zapojit, díky 

     možnosti zapůjčení 25 notebooků, i děti ze slabšího sociálního prostředí. 

     Dětem, které měly problém s připojením k internetu, jsme zařídili datové 

     SIM karty. 

     S návratem dětí k prezenční výuce jsme si poradili velice dobře s antigenním 

     testováním dětí i zaměstnanců. Děti se pravidelně testovaly zpočátku dvakrát 

     týdně v předem připravených třídách, kde neprobíhala výuka. K testování 

     dětí za přítomnosti rodičů jsme připravili tělocvičnu. Testování zaměstnanců  

     probíhalo v určeném prostoru, případně společně s dětmi. 

     Po celou dobu distanční a rotační výuky jsme pečovali o děti rodičů  

     vybraných profesí. Každý den docházelo do školy 3-7 dětí, kterým jsme  

     zajistili online výuku (každý měl svůj notebook) a samozřejmě jsme zajistili i 

     odpolední provoz „školní družiny“. Vždy za dodržení homogenity skupiny. 

     

    Do uzavření a po otevření školy proběhlo několik  soutěží k posílení zájmu 

dětí a motivace k výuce. 
 

 14.1.2  Soutěže 

1. stupeň 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ , příspěvková organizace, Smetanova 745,  

583 01 Chotěboř; -  tel.: 569 624 148 – e-mail:zssmet@sch.cz – www.sch.cz 

 18 

 Sbírej mobil pro Remobil (soutěž tříd) 

 

 Soutěž tříd ve sběru hliníku  

 

 Logická olympiáda 

 

 Pangea 

 

 Matematický klokan 

 

 

 

 

 

2. stupeň 

 

 Sbírej mobil pro Remobil (soutěž tříd) 

 

 Soutěž tříd ve sběru hliníku  

 

 Logická olympiáda 

 

 Pangea 

 

 

14.1.3  Exkurze, projekty, akce 

 

Celoškolní akcí, trvající celý školní rok, je sběr papíru, hliníku a baterií. 

První a druhé třídy navštívily výstavu  drobného hospodářského zvířectva. 

Další naplánované exkurze a projekty se vzhledem k situaci neuskutečnily.  

 

 

1. ročník 

 

 Výstava drobného hospodářského zvířectva 

 Vánoční besídka 

 Čarodějnice – projektový den 

 Pasování na čtenáře – Městská knihovna v Chotěboři 

 

 

 

2. ročník 
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 Výstava drobného hospodářského zvířectva 

 Čarodějnice – projektový den 

 Barevné dny – 2.A 

 Vánoční besídka 

 Škola  v přírodě 

 Pasování na čtenáře 

 

 

 

 

3. Ročník 

 Spaní v knihovně – 3.A 

 

 

 

4. ročník 

 

 

 

5. ročník 

 Vánoční besídka 

 Škola v přírodě 

 

  2. stupeň 

 

     Občanská výchova 

 

 Návštěva Úřadu práce Havlíčkův Brod 

 

 

    Přírodopis + ekologická výchova 

 

 Čistá Vysočina 

 Botanická exkurze 7.tříd – Libice nad Doubravou 

 

 

     Orientační běh v covidové době 

 Podzimní mapování (říjen) 

 Jehličnany a listnáče (listopad) 

 Po stopách minulosti (listopad) 

 Čertovský závod (prosinec) 

 Historie Chotěboře 
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 Únik z nudy – jarní prázdniny 

 Velikonoční luštění 

 Podoubravím 

 Den Země – pořiď fotku k výraznému stromu na mapě 

 

 14.1.4  Výuka cizích jazyků 

 

     Ve školním roce 2020 – 2021 jsme vyučovali anglický, německý a ruský 

jazyk. 

     Anglický jazyk je vyučován podle ŠVP od 1. ročníku. V 7. ročníku si žáci 

vybírají druhý povinný cizí jazyk a to německý jazyk nebo ruský jazyk. 

Vzhledem k situaci se bohužel neuskutečnil ani jeden z plánovaných zájezdů do 

zahraničí. 

 

14.1.5  Výuka informatiky 

 

     Škola má od ledna 2010 k dispozici dvě počítačové učebny s 36 počítači. 

Počítače jsou napojeny na internet, který měly děti k dispozici o velké přestávce 

a v hodinách informatiky, popř. i v jiných předmětech, především k vyhledávání 

informací k výuce. 

     Předmět informatika je vyučován v 5., 6. a 7. ročníku jako povinný předmět. 

 

Kulturní akce ve školním roce 2020-2021 

 

   V tomto školním roce se bohužel žádné kulturní akce neuskutečnily. 

 

 

 

 

 

15.  Oblast výchovy 

 
     

     Výchova žáků je zaměřena dle koncepce školy především na pěstování 

dobrých mezilidských vztahů a na rozvoj individuality každého jednotlivce. 
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Ve školním roce 2020 – 2021 pracovaly na škole tyto zájmové kroužky: 

 

 Klub nadaných dětí – 2 skupiny (činnost probíhala distančně i 

prezenčně) 

     z činnosti: šifry, hlavolamy, lidské tělo, vesmír, matematika, pokusy 

     z fyziky a chemie, logika, deskové hry, vlajky a státy …  

 

Jsme škola spolupracující s Mensou. 

 

     Kurzy první pomoci v osmých třídách se neuskutečnily. Proběhnou 

v náhradním termínu v září 2021.  

 

 

15.1  Environmentální výchova 

 

     Environmentální výchovu uskutečňujeme dle programu environmentálního 

vzdělávání a výchovy. Na škole pracuje koordinátor environmentální výchovy. 

     Škola uspořádala v rámci ekologické výchovy pro žáky několik akcí, které se 

mohly uskutečnit: 

 

  Sběr a recyklace odpadových materiálů (papír, plast, hliník, baterie, 

elektro, tonery, mobily) 

 Celoškolní soutěž ve sběru hliníku 2019-20 

 Soutěž tříd „Sbírej mobil pro Remobil“ 

 Čistá Vysočina 

 Botanická exkurze 7.ročníku – Libice nad Doubravou 

 

 

 

 

 

15.2  Akce konané školou pro žáky a veřejnost 

 

Žádné akce pro veřejnost ani LVVK se neuskutečnily. 

 

     Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. tříd se vzhledem k situaci 
neuskutečnil.  

15.3  Dobrovolné a dobročinné akce 
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     Jedinou akcí, která se mohla uskutečnit byla „Čistá Vysočina“. 

 

 

 

15.4   Výchova ve školní družině a školním klubu 

 

     Provoz školní družiny a školního klubu probíhal většinu školního roku z 

důvodu pandemie  v budově školy od 6.30 do 17.00 hod. Veškerá činnost školní 

družiny byla přizpůsobena mimořádným podmínkám a respektovala především 

hygienická opatření a řídila se pokyny ředitele školy. 

     Výchovně vzdělávací práci v družině zajišťovalo 6 kvalifikovaných 

vychovatelek a jedna vychovatelka ve školním klubu. Ve školní družině bylo 

k pravidelné činnosti zapsáno 134 a ve školním klubu 22 účastníků zájmového 

vzdělávání. Rozšířená zájmová činnost byla realizována v homogenních 

skupinách, nikoli v původně plánovaných kroužcích.  

 

 

Oddělení ŠD a ŠK  /rozdělení k 1.9.2020/ 

 

 

 1.odd. Kosmonautů, dále Chmel.:       Alena Pospíšilová, vychovatelka 

 2.odd. Chmel.:                                    Jaroslava Veselá, vychovatelka 

 1.odd. ZŠ Smetanova, dále ZŠ  :         Zdena Pavlasová, vychovatelka 

 2.odd. ZŠ :                                          Dita Smejkalová, vychovatelka 

 3.odd. ZŠ :                                          Dana Hospodková, vychovatelka 

 4.odd. ZŠ :                                          Petra Šťastná, vychovatelka 

 Školní klub :                                       Radka Kudlová, vychovatelka  

 

 

 Asistentky :  Světlana Vránová  

 

 

 

Kroužky – rozšířená zájmová činnost /plánovaná,nerealizovaná/ 

 

 

 Výtvarný  /dále VV/     vedoucí kroužků Jaroslava Veselá 

 Hra na flétnu          Dita Smejkalová 

 Angličtina       Dita Smejkalová 

 Hra na kytaru        Dana Hospodková 

 Vaření        Zdena Pavlasová 

 Tvořivé ruce       Alena Pospíšilová 
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 Keramika       Radka Kudlová 

 

 

 

 

 

Akce, které proběhly v roce 2020-2021: 

 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou v Chotěboři,  

pracovní a vzdělávací dílny/p.Jelínková/ 

 

1.odd.Chmelnice: 

 

 Žába a myš /výroba hračky/ 

 Mořský svět /výroba akvária/ 

 Podzimní strom 

 Čertík a andělíček 

 Vánoční lucernička 

 Vánoční skřítek 

 Ozdobička na stromeček /betlém/ , na okno /stromeček 

 Vánoční dárek /podložka z CD a vlny/ 

2.odd.Chmelnice: 

 Žabka s mouchou 

 Mikuláš, čert, anděl 

 Vánoční svítilna 

 Skřítci 

 Létající papoušek 

   

Spolupráce se ŠD v Buttulově ulici : 

 Denní spolupráce při organizaci stravování ve školní jídelně 

 Koordinace pobytu v přírodě 

 

Účast na akcích školy, akce pro žáky školy, spolupr. se školou : 

 

 Zápis do ZŠ – informativní schůzky s rodiči ( ved.vych.) 
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Spolupráce s DDM Junior /návštěva výstav / 

 

 Andělé /v parku/ - 1.odd.Chmelnice,3.odd./ 

 Peklo /u sochy čerta / - 1.odd.Chmel.,3.odd./ 

 

 

 

 

 Prezentace na veřejnosti :  

 

 Prezentační video z činnosti ŠD na stránkách školy /ved.vychovatelka/ 

 Článek a fotka do Echa/1. a 2.odd.Chmelnice/ 

 fotky na stránkách školy,články na fcb školy/1.odd.Chmel.,ostatní 

sporadicky/ 

 Výzdoba společných prostor školy a družiny ( všechna odd.ŠD a ŠK ) 

 

 

 

Další akce : 

 

 

  Družinová odpoledne s dětskou jógou ( 3.odd.) 

 Turnaj ve hře Ligretto /2.odd.ZŠ/ 

  2x finále hry Superfarmář – ceny a diplomy věnovala firma 

Pygmalino,s.r.o./1.a 2.odd.Chmelnice/ 

 Významné dny, svátky /Vánoce, Den dětí, rozloučení se školou …/ 

/všechna oddělení ŠD a ŠK/ 

 

Výstavy  v zahrádce COOP  HB PUBu v Chotěboři , vytvořilo Divadlo Úsměv 

Ludmily Frištenské ve spolupr. s PS Mláďata Chotěboř /účast 

1.odd.Chm.,3.odd./ 

 Vánoce hrají glória- od Mikuláše ke Třem králům    

                               - Mikuláš, andělé a čerti 

                               - Ježíšek v jesličkách  

 Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře    
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 Pracovní dílničky u p.Jouklové : 

 Výroba zimní dekorace- zimní víla, anděl / školní klub/ 

 Výroba vánočních přání / 2. a 3.odd./ 

 Zimní obrázek na zeď – koláž /2. a 3.odd./ 

 Vánoční lucernička /3.odd./ 

 Zvonek a ozdoba – kuličková technika/1:,2.a 3.odd.ZŠ/ 

 

 

 

 

16.  Závěr 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne  

 1. 9.  2021. 

     Školská rada projednala a schválila výroční zprávu dne  20.9.2021.             


