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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Zařazení do sítě škol s platností od 1. 1. 2003, pod č. j. 28 126/2003-21. 

Do rejstříku škol a školských zařízení školy s účinností od 1. 9. 2007, 

pod č. j. 8263/SM/2007-3. 

     

Název   Základní škola, Červený Kostelec, 

Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod 

Právní forma  příspěvková organizace 

    IČO  750 161 92 

    IZO celé zařízení  650 064 411 

    IZO ZŠ  102 254 486 

    IZO ŠD  117 400 335 

    IZO ŠJ  108 024 075 

    Ředitelka ZŠ  Mgr. Renata Jakubíková 

    Telefon ZŠ  491 463 141 

    Telefon ŠD a ŠJ  491 465 893 

    e-mail  reditelstvi.zslhota@zsck.cz 

    www  www.skolalhota.cz 

Zřizovatel  Město Červený Kostelec,  

náměstí T. G. Masaryka 120,  

549 41 Červený Kostelec 

 

 

Součásti školy: 

Základní škola kapacita: 120 žáků 

Školní družina kapacita: 30 žáků 

Školní jídelna – výdejna kapacita: 48 míst  

 

 

Organizační 

jednotka 

Počet 

tříd/oddělení 

Počet  

Žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

Průměrný počet 

na pedagoga 

ZŠ 5 85 17 17 

ŠD 1 30 30 30 

ŠJ-výdejna 3 73 24 24 

mailto:reditelstvi.zslhota@zsck.cz
http://www.skolalhota.cz/
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MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY  
 

Učebny pro jednotlivé třídy 5  

Odborné pracovny 1 učebna výpočetní techniky 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště K dispozici dětské hřiště spravované městem, 

prostor za školou s lanovými herními prvky 

Sportovní zařízení škola nevlastní, tělocvičnu využívá od TJ Sokol  

Dílny a pozemky • školní zahrádka na výuku nejen 

pracovních činností 

• cvičná kuchyňka v budově školní jídelny 

a družiny 

Žákovský nábytek Ve všech pěti učebnách je výškově nastavitelný 

nábytek a renovovaný původní nábytek 

(opatřený barevným nátěrem a barevnými 

závěsy) 

Vybavení učebními pomůckami, 

sportovním nářadím, náčiním, hračkami 

V tomto školním roce byly zakoupeny 

postřehové a chytací míče, doskokové žíněnky, 

sedací vaky, freesbe, obruče, měřící pásmo, 

didaktické koberce na český a anglický jazyk, 

nástěnné obrazy – přírodověda, angličtina. 

Obecně se učební pomůcky nakupují průběžně, 

sportovní náčiní se kupuje dle míry opotřebení.  

Didaktické hry a hračky do školní družiny 

se pořizují každoročně před vánočními svátky 

dle finančních možností a potřeby zájmového 

vzdělávání.  

 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

V letošním školním roce došlo v důsledku 

končící podpory systému Windows 7 k výrazné 

obměně IT zařízení. Aktuálně k využití 23 

počítačů (11 pořízeno nových a 12 stávajících-

rozšířeno) všechny s pevným internetovým 

připojením. Bezdrátová síť byla rozvedena 
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do všech učeben školy. V oddělení školní 

družiny je také k dispozici nový notebook a 

bezdrátové připojení k internetu. Můžeme 

konstatovat, že naše škola je plně digitalizována. 

V 5. třídě je instalována interaktivní tabule s 

ozvučením, k dispozici jsou dva fotoaparáty. 

V jednotlivých třídách je monitor pro účely 

obohacení výuky MIUč – interaktivní učebnice. 

Investiční rozvoj rozhoduje zřizovatel Město Červený Kostelec 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

 

Datum zřízení/ nové volby po 3 letech listopad 2005/2008, 2008/2011, 2011/2014, 

2014/2017, 2017/2020 

Počet členů školské rady 6 

Kontakty petru@mestock.cz 

petr.svoboda@philips.com 

tridni.cesenkova@zsck.cz 

tridni.vitova@zsck.cz 

richard.bergmann@mestock.cz 

David.Bohadlo@seznam.cz 

 

Komentář: Školská rada se zpravidla schází 2x do roka, schvaluje dokumenty školy, projednává 

případné návrhy a podněty z řad rodičů či jiné veřejnosti. Letos se setkání díky pandemii Covid 

19 konalo pouze v říjnu, hostem byla ředitelka školy. Školská rada schvalovala školní řád 

a vyjadřovala se k ŠVP formou per rollam. Ze strany rodičů ani veřejnosti školská rada žádné 

podněty neřešila. Na začátku nového školního roku 2020/2021 proběhnou volby – historicky 

poprvé formou online. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
 

 

Učební plán v jednotlivých ročnících: 

1. ročník   20 hodin 

2. ročník    22 hodin 

mailto:petru@mestock.cz
mailto:petr.svoboda@philips.com
mailto:jaroslava.vitova@centrum.cz
mailto:richard.bergmann@mestock.cz
mailto:David.Bohadlo@seznam.cz
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3. ročník                24 hodin 

4. ročník                    26 hodin 

5. ročník                26 hodin 

Celkem                      118 hodin 

 

V 1. – 5. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu s č. j. 222/2007 

od školního roku 2007/2008. Dle platné legislativy je pravidelně aktualizován (2013, 2015, 

2017, 2018).  

 

 

Výuka ve všech ročnících probíhala včetně programů Ochrana člověka za mimořádných 

situací, Zdravý životní styl, Dopravní výchova a Učení venku. Dlouhodobě se angažujeme 

v projektech Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol. 

Nepovinným předmětem je výuka náboženství římsko-katolické církve. Zájemci jsou 

vyučováni ve dvou skupinách: první tvoří žáci z ročníku 1. a 2., druhou skupinu žáci z 3., 4., 5. 

ročníku.  Cizímu jazyku – anglickému se vyučuje ve 3. – 5. ročníku. Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžné třídy a jejich vzdělávací potřeby jsou 

naplňovány podpůrnými opatřeními (PO 1,2,3) – plánem pedagogické podpory, pedagogickou 

intervencí, speciálně-pedagogickou péčí a třemi asistentkami pedagoga při každodenní výuce.  

Zájmové vzdělávání ve školském zařízení je naplňováno podle vzdělávacího programu 

s názvem „Školní družina Slunečnice“. 

V tomto školním roce se připravovaly změny ve školním vzdělávacím programu 

v terminologii s platnou legislativou a přidáním kapitoly autoevaluace škol i změna školního 

řádu v oblasti užívání mobilních telefonů, pravidlo úhrady za poškození učebnic, používání 

elektronické žákovské knížky v ročnících 2. – 5. a povinnost vzdělávání online (distanční 

výuky).  

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Počet pracovníků celkem 17 

Počet učitelů ZŠ včetně katechetek  7 

Počet vychovatelů ŠD   1 

Počet asistentek pedagoga  3 

Počet správních zaměstnanců školy-vč. účetní  3  
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Počet správních zaměstnanců ŠD a ŠJ  2 

Počet katechetek  1 

  

Školní tým jmenovitě 
 

Adamu Danuše 

asistentka pedagoga 

  

Mgr. Česenková Jitka 

třídní učitelka  

      

Fraňková Vendula 

třídní učitelka  

 

Hrubá Blanka  

účetní     

 

Mgr. Jakubíková Renata 

ředitelka školy   

    

Mgr. Hana Kábrtová 

třídní učitelka 

 

Marcel Macháček 

školník    

    

Mgr. Jana Morávková 

asistentka pedagoga 

 

 

Mgr. Marie Regnerová  

třídní učitelka 

 

Veronika Regnerová 

pracovnice provozu školní výdejny 

 

Veronika Řezníčková  

školní asistentka, uklízečka  

    

Ilona Šoulová 

vychovatelka, asistentka pedagoga  

 

Vendula Šklíbová 

asistentka pedagoga   

     

Božena Špuláková 

katechetka 

 

Renata Vachová 

zájmový kroužek Tvoření  

     

Ing. Mgr. Jaroslava Vítová 

třídní učitelka

 

Jana Železovová 

uklízečka v ZŠ  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci:  
 

 

      Funkce úvazek   roků 

praxe 

stupeň 

vzdělání  

Aprobace 

1 ředitelka ZŠ 

Jakubíková 

1,00 nad 32 VŠ Mgr.  Speciální pedagogika, učitelství pro 

1. stupeň a předškolní pedagogika                         

1 učitelka 1.třídy 

Česenková 

1,00 do 32 VŠ Mgr.  Učitelství pro 1. stupeň              
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1 učitelka 2. třídy 

Regnerová 

1,00 do 2  VŠ Mgr.  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

1 učitelka 3.třídy 

Kábrtová 

1,00 do 32 VŠ Mgr.  Učitelství pro speciální školy  

 

1 učitelka 4.třídy 

Vítová 

1,00 do 27 VŠ Mgr. Učitelství pro 1. stupeň se 

zaměřením na Aj                        

1 učitelka 5.třídy 

Fraňková  

1,00 do 27 SŠ SŠ   gymnaziální – humanitní směr                           

1 katechetka 1hodina 

týdně 

nad 32 

 

SŠ Kanonická mise                        

1 asistentka pg  

Adamu-3.tř.  

0,639 nad 32 SŠ      SŠ průmyslová škola + doplňkové 

pedagogické studium 

1 asistentka pg.  

Morávková-4.tř. 

0,75 do 12 VŠ Mgr.         Vychovatelství pro speciálně 

pedagogické instituce 

1 asistentka pg.  

Šklíbová-5.tř. 

0,539 do 2  SŠ Gymnaziální + Studium pro 

asistenty pedagoga 

1  vychovatelka  1,00 + 

DPP 

4h/týdně  

nad 25 SŠ          SŠ vychovatelství  

Komentář: vychovatelka a asistentka pedagoga na DPP v jedné osobě 

 

 

 

Věkové kategorie pedagogických pracovníků 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let nad 55 let  Celkem 

3 1 2 5 11 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vedení školy: 

19. 09. - 20.09. Konference Učení pro život – Broumov  

22. 11. Kritické myšlení čtením a psaním (RWCT) 

listopad 2019 – srpen 2020 Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy  

 

Pedagogičtí pracovníci: 
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19.09. - 20.09. Konference Učení pro život – Broumov  

06. 11. Setkání výchovných poradců  

18. 11. Konference Školy online 

03. 03. Konference výchovných poradců (kariérový den) 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 
 

Školník Úvazek 0,60 

Účetní Úvazek 0,50 

Uklízečka ZŠ Úvazek 1,00 

Uklízečka ŠD  Úvazek 0,50 

Pracovnice provozu ŠJ výdejny Úvazek 0,56 

Školní asistentka Úvazek 0,80 

   

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dítěte ve škole 
  

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 z 18.03.2020 

proběhla pouze formální část zápisu do 1. ročníku v pátek 03. 04. 2020. 

 

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI, který byl rodičům nabídnut: 

 

A.  Dálkové předání žádosti o přijetí nebo o odklad prostřednictvím: 

• datové schránky (ID školy: aymmkjy) 

• emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) 

• poštou na adresu školy 

• do poštovní schránky na budově školy 

 

B.  Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad s využitím E-rezervace 
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• Zákonní zástupci, kteří přihlásili nebo přihlásí své dítě k povinné školní docházce 

elektronicky do 31. 03., budou mít žádost vytištěnou a připravenou k podpisu. Přijďte 

prosím ve Vámi zarezervovaném čase do školy (bez dítěte) žádost jen podepsat. 

E-rezervace dostupná na webových stránkách školy www.skolalhota.cz v kategorii Zápis do 1. 

ročníku, v podkategorii E-rezervace. 

 

C.  Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad bez využití E rezervace 

• Zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (bez dítěte) dne 03. 04. 

2020 od 16,00 - 18,00 hod do 4.třídy v 1.patře ZŠ. 

 

počet prvních tříd počet přijatých z toho počet dětí starších 6 let (nástup po odkladu) 

1 21 3 

 

 
 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I. pololetí  
 

Třída počet žáků Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

příp. jiné 

hodnocení 

1.  14 0 14 0 0 0 

2. 21 0 21 0 0 0 

3. 15 4 11 0 0 0 

4. 14 4 10 0 0 0 

5. 21 15 6 0 2 0 

 

 

Přehled o výchovných opatřeních 
 

Třída počet žáků pochvaly Napomenutí TU důtky TU důtky ŘŠ 2 

z chování 

1. 14 0 0 0 0 0 

2. 21 0 0 0 0 0 

3. 15 0 0 0 0 0 

4. 14 0 1 0 0 0 

5. 21 0 1 0 0 0 

 

  

http://www.skolalhota.cz/
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Vzdělávání na dálku v souvislosti s Covid 19  
 

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 

o zákazu přítomnosti žáků v základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

s účinností od 18. 03. 2020 (po jarních prázdninách) probíhalo vzdělávání na naší škole 

prostřednictvím platformy Škola OnLine, interaktivních učebnic, telefonickou komunikací a 

nabídkou výukových videí či webových portálů. V situaci off line (bez možnosti připojení k 

internetu) vzdělávání jsme zajišťovali tištěnou formou, sms nebo telefonicky. Akceptovali jsme 

jedinečnost celkových podmínek žáků a upřednostňovali formativní (slovní) hodnocení. 

Maximální pozornost jsme věnovali konstruktivní zpětné vazbě, která dětem pomáhá zlepšovat 

učení a motivuje k další práci. Rozložili jsme v čase objem a termíny plnění zadávaných úkolů, 

které byly uvedeny prostřednictvím dálkové komunikace – Elektronická žákovská knížka 

(menu „Výuka – Úkoly – Domácí úkoly“). Nezapomněli jsme, že smyslem výukových aktivit 

v této době nebyl primárně sběr podkladů pro klasifikaci, ale k „udržení si“ vědomostí.  

Během čtvrtka 19. 3. za přísných hygienických pravidel (roušky, rukavice, dezinfekce) 

doručovaly asistentky pedagoga a vychovatelka výukové materiály v bílé igelitové tašce 

do domovů našim žákům 

 

Časový rozvrh výuky na dálku: 

 

Po: Pokyny v elektronické žákovské knížce, do 12 hodin 

 

Út: Konzultace 8 - 12 hodin 

 

St: Pokyny v elektronické žákovské knížce, do 12 hodin 

 

Čt: Konzultace 8 - 12 hodin 

 

Pá: Pokyny v elektronické žákovské knížce, do 12 hodin 

  

V úterý a ve čtvrtek jsme nabízeli mluvené slovo prostřednictvím telefonického kontaktu. 

Doporučovali jsme využít vzdělávací program na ČT 2 UčíTelka, 9 - 12 hodin. 
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Vzdělávání na dálku rozšířeno o nabídku videohovoru 
 

V týdnu 27. 4. – 30. 4. proběhnul zkušební provoz videohovorů a na základě možností 

žáků a jejjich rodinných možností vytvořil ustálený časový harmonogram. Od 4. 5. probíhal 

nácvik mluveného slova anglického jazyka. 

Bližší informace a SKYPENAME (uživatelské jméno) třídní učitelky obdrželi rodiče, zákonní 

zástupci od třídních učitelů prostřednictvím výukové platformy ŠKOLA ONLINE v kategorii 

DOMÁCÍ ÚKOLY. 

DNY A ČASY VIDEOHOVORU v jednotlivých třídách: 

 

Po - 1. třída            09:45 - 10:30                    16:00 - 16:45 

Út - 2. třída             09:15 - 10:00                   16:00 - 16:45 

    -  5. třída             09:00 - 09:45                   16:00 - 16:45 

St - 3. třída             08:45 - 09:30                    16:00 - 16:45 

Čt - 4. třída             09:15 - 10:00                   16:00 - 16:45 

  

Út - Anglický jazyk - 3. třída       10,30 - 11,00  a  17,30 - 18,00 

St  - Anglický jazyk - 2. třída       10,45 - 11,15 

 

Poskytovali jsme maximální podporu: 

CO JE POTŘEBA MÍT: Potřebujete k tomu IT techniku (počítač, notebook…) vybavenou 

zvukovou kartou a připojenou k internetu. Dále reproduktory a mikrofon, či kombinovaná 

sluchátka s mikrofonem (headset). Poznámka: vypracovali jsme návody „Jak začít se Skype“: 

 

Otevření školy - 25. 05. 2020 
 

Nejednalo se o povinnou školní docházku. V rámci ochrany rizikových skupin žáků 

a jejich rodinných příslušníků, ale stejně tak pedagogických i nepedagogických pracovníků 

nadále pokračovala i výuka na dálku - distanční výuka. 

Vstup do školy byl umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při prvním 

vstupu do školy museli žáci odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
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infekčního onemocnění a byli na základě zájmu rodičů rozděleni do skupin, které musely být 

neměnné (homogenní), maximálně 15členné. Pro všechny skupiny platil stejný čas vstupu 7,30 

- 7,40 h, ALE každá skupina měla do školy svůj vchod. 

 

Skupina A ze 3 žáků 1. třídy a 8 žáků 3. třídy, povede třídní učitelka Mgr. Hana Kábrtová 

a asistentka pedagoga Danuše Adamu. Žák přišel k zadnímu vchodu školy (prošel branou 

za školou) a jednotlivě se na výzvu pedagoga přesunul do třetí třídy. Vzdělávací aktivity 

probíhaly v čase 7:45 – 11:25h, zájmové aktivity v čase 12:00 – 16:00h. Oběd byl pro skupinu 

A vyhrazen v čase 11:30 – 12:00h ve školní jídelně.  

 

Skupina B z 12 žáků 2. třídy, povede třídní učitelka Mgr. Marie Regnerová a vychovatelka 

Ilona Šoulová. Žák přišel k hlavnímu vchodu školy a jednotlivě se na výzvu pedagoga přesunul 

do své kmenové druhé třídy. Vzdělávací aktivity probíhaly v čase 7:45 – 11:25h, zájmové 

aktivity v čase 11:25 – 16:00h. Oběd byl pro skupinu B vyhrazen v čase 12:00 – 12:30h 

ve školní jídelně. 

 

Skupina C ze 7 žáků 4. třídy a 5 žáků 5. třídy, povede třídní učitelka Ing. Mgr. Jaroslava Vítová 

a asistentka pedagoga Mgr. Jana Morávková. Žák přišel ke vchodu přístavby školy a jednotlivě 

se na výzvu pedagoga přesunul do páté třídy. Vzdělávací aktivity budou probíhat v čase 7:45 – 

12:20h. U skupiny C nebyly nabízeny zájmové aktivity v souladu se stanoveným ročníkovým 

kritériem (tz. od nejnižšího ročníku po nejvyšší ročník), neboť tato situace byla nad možnosti 

školy v personální oblasti. Oběd byl pro skupinu C vyhrazen v čase 12:30 – 13:00h ve školní 

jídelně 

  

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020 
 

         na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb. vydanou MŠMT Vás informujeme, že hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vycházelo: 

a)  z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy (doba před uzavřením školy, tj. do 10. 3. 2020) 

b)  podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má 

pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných 
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při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet 

do školy 

c)   podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Závěr školního roku „Zvládli jsme to, jak nejlépe jsme uměli!“ 
 

odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení v tomto školním roce na naší škole probíhalo 

následujícím způsobem. 

Odevzdávání učebnic: 

• 1. – 4. třída: odevzdávání učebnic bude probíhat v prvním zářijovém týdnu 02.-04.09. 

2020; vyzvednutí cvičebních úborů a přezůvek bylo možné ve dnech 23.-24.6.2020 v čase 

8,00-11,30 hod - nutnost čestného prohlášení 

• 5. třída: odevzdávání učebnice AJ, čítanky a desek na omluvný 

list ve dnech 23.-24.6.2020 v čase 8,00-11,30 hod v učebně T1 asistentce Vendule 

Šklíbové, kdy výměnou za učebnici dostali tašku se svými školními pomůckami, osobními 

věcmi a finance z fondu 

  

Předávání vysvědčení probíhalo 26. 06.2020 ve venkovních prostorách školy (vstup zadní 

branou), v deštivém počasí v altánu, a to v časech: 

• T1 – 7,45-08,00 hod 

• T2 – 8,15-08,30 hod 

• T3 – 8,45-09,00 hod 

• T4 – 9,15-09,30 hod 

• T5 – 9,45-10,00 hod 

• při přítomnosti žáků při předávání vysvědčení bylo nutné přinést čestné prohlášení, 

bez čestného prohlášení nemůže žák vstoupit na pozemek školy (čestné prohlášení 

ke stáhnutí 

zde: https://www.webskoly.cz/userdata/8b9fa4_%C4%8CESTN%C3%89%20PROHL%C

3%81%C5%A0EN%C3%8D.pdf) 

• pro žáky, kteří se předávání nemohli účastnit byla nabídnuta možnost převzít vysvědčení 

v době 25.8.-31.8.2020 v čase 8,00-10,00 hod u třídních uči 

https://www.webskoly.cz/userdata/8b9fa4_%C4%8CESTN%C3%89%20PROHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D.pdf
https://www.webskoly.cz/userdata/8b9fa4_%C4%8CESTN%C3%89%20PROHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D.pdf
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Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II. pololetí 
 

Třída počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

- příp. jiné 

hodnocení 

1. 14 0 14 0 0 0 

2. 21 0 21 0 0 0 

3. 15 3 12 0 0 0 

4. 14 3 11 0 0 0 

5. 21 6 15 0 1 0 

 

Přehled o výchovných opatřeních 
 

Třída počet žáků pochvaly Napomenutí TU důtky TU důtky ŘŠ 2 

z chování 

1. 14 0 0 0 0 0 

2. 21 0 0 0 0 0 

3. 15 0 0 0 0 0 

4. 14 0 0 0 0 0 

5. 21 0 0 0 0 0 

 
 

Údaje o zameškaných omluvených hodinách  
 

Třída 1. pololetí/1 žák 2. pololetí/1 žák 

 

1. třída 321/ 22,93 211/ 15,07 

2. třída 715/ 34,05 307/ 14,62 

3. třída 363/ 24,20 266 17,73 

4. třída 404/ 28,86 169/ 12,07 

5. třída 909 19,24 517/ 24,62 

Celkem 2712/ 31,91 1 470/ 17,29 

Komentář: neomluvená absence nebyla 

 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – poskytovaná podpůrná opatření 
 

PO 1 (PLPP) 

Plán pedagogické podpory 

5 

PO 2 4 

PO 3 6 

ŽÁCI S IVP 

(individuální vzdělávací plán) 

6 

Mimořádně nadaný žák 0  
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Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

 
gymnázium zřizované krajem (Náchod, 

Úpice) 

přijatí žáci: 6 (Náchod 5, Úpice 1) 

 

Český jazyk_ celostátní průměr 56,4, škola 56,3 

Matematika _ celostátní průměr 51,3, škola 64,3 

Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky CERMAT 
 

 
 

 

ŠKOLNÍ AKCE 
 

Rámcový přehled výchovně-vzdělávacích akcí  
 

Akce jsou zaměřené na naplňování životních kompetencí. 

 

ZÁŘÍ 

12.09. Návštěva knihovny: „Jak si najít v knihovně vhodnou knihu“  

12. 9. Historie a současnost Červeného Kostelce – prohlídka významných budov  

17.09. Dopravní hřiště v Náchodě  

19.09.-20.09. - Ředitelská volna 

24.09. Zahajovací třídní schůzky 

ŘÍJEN 
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07.10. Projekt Pravěk  

11.10. Galerie výtvarného umění „Mezi okem a uchem“ a Muzeum Náchodska v Náchodě  

14.10. – 18.10. Projekt „Dýně Hokaido“ 

14. 10. Návštěva knihovny: „Jak vybrat tu nejlepší knihu pro mě“ 

21.10. hudební program „Wolfík“ – beseda o W. A. Mozartovi 

24.10. Návštěva knihovny: „Hrdinové z knížek“  

LISTOPAD 

04.11. Dům pod Jasanem Trutnov – tradiční zpracování vlny  

06.11. Archeopark Všestary  

07.11. Preventivní programy SPIRÁLA PROSTOR PRO, o. p  

11.11. – 22.11. Triády 

13.11. Středověké zbraně – beseda a ukázky s p. Bihary  

20.11. Vánoční fotografování – (fotograf p. Hurdálek) 

21.11. Návštěva knihovny – setkání s Lenkou Rožnovskou  

29.11. Pravěk – beseda s p. Kürthy 

PROSINEC 

04.12. sv. Barbora 

04.12. Taneční mozaika  

09.12. Preventivní programy SPIRÁLA PROSTOR PRO, o. p 

12.12. Zoo Dvůr Králové nad Labem – Podnebné pásy – rozmanitost života na Zemi  

18.12. Doteky naděje s paní Renatou a psem Xantem 

16.12.- Vánoce U Studánky – výstava betlémů  

16. 12. Výroba vánočního cukroví (pečené i nepečené)  

17.12.- Hospic – Vánoční pohlazení 

19.12. a 20.12. Zpívání na schodech, výstava betlémů, vánoční besídky 

LEDEN 

10.01. Návštěva knihovny: „Prostředí knižních příběhů“  

10.01. Divadelní představení „Bílý tesák“ – Drak Hradec Králové – Divadlo J. K. Tyla  

ÚNOR 

04.02. zahájena povinná výuka plavání  

12.02. a 17.02. Finanční gramotnost – za finanční podpory Saargummi  

17.02. Návštěva knihovny – setkání s ilustrátorkou Lenkou Grimovou  

20.02. Školní kolo recitační soutěže 

21.02. Školní karneval 
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26.02. O Sněhurce – pohádkový muzikál  

26.02. Preventivní programy SPIRÁLA PROSTOR PRO, o. p  

27.2. Návštěva prvňáčků v knihovně  

BŘEZEN 

05.03. Preventivní programy SPIRÁLA PROSTOR PRO, o. p   

16.03. – 31.03. Uzavření školy 

DUBEN 

01.04. – 30.04. Uzavření školy 

03.04. zápis do 1.ročníku bez přítomnosti dětí 

KVĚTEN 

01.05. – 22.05. Uzavření školy 

25.05. – 29.05. Otevření školy – Dobrovolná výuka 

ČERVEN 

01.06. – 26.06. Otevření školy – Dobrovolná výuka 

29.06. – 30.06. Ředitelské volno 

29.06. – schůzka „Než se Vaše dítě stane prvňáčkem“  

 

Akce školní družiny 
 

09. 09. Exkurze do brusičské dílny (Hořičky)                                                               

21. - 23.10. Podzimní plnění úkolů                                                   

22. 10. Kůň má větší hlavu dopravní soutěž                                                          

05. 11. Hrabání listí na hřišti soutěž družstev                                                         

02. 12. Příprava těsta na cukroví                                                                                  

03. 12. Pečení cukroví                                                                                                    

04. 12. Zdobení cukroví                                                                               

17. 12. Poštovní doručovatelé                                                                                    

18. 12. Posezení s rodiči u cukroví a čaje                                                                 

29. 01. Slalom na bobech soutěž                                                                               

19. 02. Společné hry a soutěže o ceny                                                                        

03. 03. Hra na jarní prázdniny-výroba vlastní stolní hry                                                     

Každý čtvrtek – „Děti na startu" 
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MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 

Možnosti volnočasových aktivit žáků 
 

• organizované 

✓ Tělovýchovná jednota SOKOL  

✓ Malý hasič 

✓ Skaut 

✓ Kadet 

✓ Šotek 

✓ Bavíme se sportem 

✓ Volejbal 

✓ Městské kulturní středisko 

✓ Základní umělecká škola 

• individuální 

✓ přilehlé dětské lhotecké hřiště s možností osobního pokroku v atletických 

disciplínách (sprint, skok do dálky, hod) prostor s herními prvky, vyznačené 

hřiště na kolektivní hry-házená, tenis, zimní bruslení (povětrnostní podmínky + 

rodičovská aktivita se stavbou mantinelů a zajištění postřiku plochy vodou),  

 

Zájmové kroužky na škole 
  

• kroužek Tvoření 

• Děti na startu 

 

  Další aktivity  
 

• podpora sběru léčivých bylin    

• podpora sběru kaštanů a žaludů  

• podpora sběru druhotných surovin 

  

Komentář: Všechny zmiňované další aktivity jsou ve spolupráci s odbornou veřejností a jsou 

vyhlašovány v režimu soutěže. Nejlepší jednotlivci jsou vyhodnoceni a tematicky odměněni 

z prostředků darovacích smluv. 
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PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Hudební pásmo „Vánoční pohlazení“ v Hospici Anežky České 

Červenokostelecký zpravodaj  

• Pravidelné příspěvky z činnosti školy 

Vývěska školy 

• Výtvarné a literární práce žáků 

• Důležité informace z dění školy 

Média 

• Webové stránky školy  

 

Recitační soutěž v souvislosti s Covid 19 zrušeno 

Matematická olympiáda v souvislosti s Covid 19 zrušeno 

 

SPOLUPRÁCE A PODPORA 
 

 Rodiče   
 

      Spolupráce s rodiči v rámci Spolku Lhoťák je nadále na vysoké úrovni-vstřícný přístup, 

kreativní nabídky akcí. Do Rady rodičů jsou voleni dva zástupci (třídní koordinátoři) 

z jednotlivých tříd, kteří navrhují, organizují akce pro žáky naší školy, pravidelné setkání 

s vedením školy v 2. pololetí byla prostřednictvím dálkové komunikace.  

 

Uskutečněné akce:  

• Adventní tvoření 

• Nadílka svaté Barbory 

Odvolané akce v souvislosti s Covid 19 

• Kuličkiáda, Honba za pokladem, Skok do prázdnin  
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Zřizovatel Město Červený Kostelec 
 

Hlavním partnerem školy je zřizovatel, který dbá o interiér i exteriér obou školních 

budov školy a školní družiny. Spolupráce je velmi aktivní, otevřená, vstřícná a podporující 

malou školu rodinného charakteru, která nižší počet žáků ve třídách využívá k vysoké efektivitě 

a kvalitě vzdělávání. Majetková podpora spočívala v investici do nového přístřešku 

před budovou školní družiny č. p. 11 a předláždění a oprava propadlého kanálu, viz foto. 

Plánovaná akce celková elektroinstalace se bohužel neuskutečnila. Dokončené zrekonstruované 

dětské hřiště ve Lhotě již plně slouží k výuce nácviku atletických disciplín.  

 

    

 

Touto cestou děkujeme zřizovateli, rodičům, Spolku Lhoťák a všem podporovatelům 

za školní svět plný klidu a pohody. 

   

     

HODNOCENÍ ŠKOLY 
          

Auditoři 
 

 

1. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona 

320/2001 Sb., o finanční kontrole v termínu 21. 11. 2019.  

2. Kontrola o ochraně veřejného zdraví podle § 88, § 7 a § 9 zákona č. 258/2000Sb, 

zaměřena na prostorové podmínky školní družiny, vybavení školní družiny, 
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mikroklimatické podmínky a úklid školní družiny v termínu 10. 10. 2019. Hygienickou 

kontrolou nebyly zjištěny žádní nedostatky, které by byly v rozporu s předmětnou 

legislativou.  

3. Kontrola na plnění povinností ve školní jídelně – výdejně nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, dále zákony č. 258/ 2000 Sb., 

110/1997 a 65/2017 v termínu 10. 10. 2019. V době kontroly nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  

 

 

ČŠI  

 

1. Ve školním roce kontrolní činnost české školní inspekce neproběhla. 

 

Hospitační činnost ředitelky 
 

 

Číslo 

hospitace 

Datum  

hospitace 

Ročník a zaměření 

1 30. 09. 2019 1. – 5. ročník připravenost žáků na vyučování 

 
2 15. 10.  2019 1. – 5. ročník kontrola povinné třídní dokumentace 

 
3 31. 10.  2019 ŠPP-kontrola dokumentace školního poradenského 

pracoviště 
4 06. 05. 2020 2. ročník online výuka Aj v době uzavření školy 

 
5 09. 06. 2020 Školní družina-zájmové aktivity v době otevření školy 

 

 

Autoevaluační činnost školy 
 

V době uzavření školy byl prostřednictvím platformy Škola OnLine všem rodičům 

rozeslán „Dotazník spokojenosti“, který si kladl za cíl zjistit spokojenost se vzděláváním 

na dálku. Závěrem lze konstatovat, že rodiče se zvoleným jednotným postupem byli spokojeni, 

především s formativním hodnocením vypracovaných žákovských úkolů a vážili si podpory 

ze strany pedagogického sboru.  

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastoupené metodikem prevence rizikového 

chování a výchovnou poradkyní. Metodicky vedou celý tým zaměstnanců. V rámci 
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konzultačních hodin pořádají setkání s rodiči, kde hledají ideální řešení vzniklého nežádoucího 

chování. ŠPP spolupracuje s metodikem prevence ze školského poradenského zařízení 

v Náchodě a samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učitelkami. Výchovná poradkyně 

zajišťuje bezpečné klima na škole, pořádá komunitní kruhy pro žáky. Prostřednictvím Schránky 

důvěry mohou všichni žáci sdělovat svoje přání, vzkazy, připomínky. Kontrola probíhá 

pravidelně, formulované písemné příspěvky vyhodnotí metodička prevence společně 

s výchovnou poradkyní, třídní učitelkou a zaujme se cílené řešení stavu – pohovorem se třídou, 

pozvání ke spolupráci rodiče, případně nastavením individuálního výchovného programu.  

Minimální preventivní program se v tomto školním roce zaměřoval na aktivity 

v oblastech prevence: 

a) agrese,  

b) šikana,  

c) kyberšikana 

d) další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií,  

e) násilí,  

f) vandalismus,  

g) intolerance, 

 

Další cíle 

• Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

• Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

• Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

• Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi 

žáky. 

• Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence 

• Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti 

 

Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech 

 

V jednotlivých ročnících naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů 

věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a 
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výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk 

s cizími lidmi, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem.  

Formou prožitku si žáci zkoušeli vcítit se do pozice druhého, nacvičovali techniky 

naslouchání jinému člověku a trénovali zvládání krizových situací. Kromě toho, že se vyučující 

zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v žákovském 

kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů, na spolupráci v kolektivu, toleranci a ochotě 

pomoci. Žáci se učili vyjadřovat vlastní názor, naslouchat druhým, jak a s kým trávit volný čas.  

Elementaristka (vyučující první třídy) uspořádala edukativně-stimulační skupinky 

pro budoucí prvňáčky z řad dětí mateřských školek a dále přednášku pro rodiče budoucích 

prvňáčků s názvem „Než se Vaše dítě stane prvňáčkem“ společně s budoucími prvňáčky, kteří 

plnili úkoly po školní budově.  

 

FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Financování základní školy a školského zařízení je zajištěno ze státního a městského 

(provozního) rozpočtu. Zřizovatel poskytuje škole nejen finanční prostředky na nezbytné 

výdaje, ale i na pohybové aktivity Děti na startu. Pro doplnění materiálního vybavení školní 

družiny a činnosti žáků v zájmovém vzdělávání jsou využívány prostředky získané z úplaty 

za ŠD.  

Od 01. 09.  funguje projekt OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A 

VZDĚLÁVÁNÍ Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3. Šablony II ZŠ 

Lhota je spolufinancován Evropskou unií číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013393. Projekt 

je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových 

aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s odbornou veřejností. Cílem je 

zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 

 

 

Darovací smlouvy 
  

P+P Pavel Plíštil - Druhotné suroviny - Červený Kostelec. Podpora mimoškolní aktivity třídění 

odpadů 

Refinal s.r.o. – dezinfekční stojan 

 

Saar Gummi Czech Červený Kostelec – varhany, květinové podsedáky 

https://www.plistilsberna.cz/
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Přehled čerpání rozpočtů 
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FOTODOKUMENTACE 
 

Rozsáhlejší fotodokumentaci ze školních i třídních akcí je možné zhlédnout v kategorii 

fotogalerie školního webu: http://www.skolalhota.cz/. 

 

   
Foto z doby distančního vzdělávání. 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK 
 

• 1x zřizovatel Město Červený Kostelec 

• 2x příspěvková organizace  

✓ informativní nástěnka v přízemí školy 

✓ dálkový přístup na školních webových stránkách v kategorii Dokumenty-

podkategorie Výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy 

 

 

 

V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 12. 10. 2020 

 

 

 

http://www.skolalhota.cz/

