
Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – 
příspěvková organizace,  

Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice 
 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O ČINNOSTI ŠKOLY 

2020 – 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala Mgr. Milena Kučerová Razítko 

Telefon školy 483 393 095    

E-mail školy skola@zsjenisovice.cz    

 
¨ 
 
 
 

 



 1 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021 
 
Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v souladu s § 10 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav. 
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Výroční zpráva o činnosti školy 
 
 
1. Základní údaje, charakteristika školy 
   
 
Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace  
                                               
 
Sídlo Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice 
Kraj:          Liberecký 
 
 
Zřizovatel školy:              OÚ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice 
              IZO: 002 62 366            
                        
 
Právní forma:                   příspěvková organizace     
                                        IČO:  727 41 571                                            
 
 
Druh a typ školy:             plně organizovaná škola s 1. – 9. postupným ročníkem 
 
 
Ředitelka školy:               Mgr. Milena Kučerová 
Zástupce ředitelky:          Mgr. Jana Kadečková 
Výchovný poradce:         Mgr. Renáta Slámová 
Vedoucí školní jídelny:    Jana Steinerová 
 
Celková kapacita školy a jejích součástí: 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 177 228 Kapacita  250 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 116 300 094 Kapacita    50 

ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO 102 717 559 Kapacita   300 
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Základní škola 
 
Škola se nachází v centru obce Jenišovice uprostřed školní zahrady tvořené ovocným sadem, 
vzrostlými stromy a volným travním prostorem. Je tvořena 2 pavilóny, v pavilónu A jsou 
kmenové třídy a odborné učebny fyzika – chemie a hudebna a pavilónem B, kde školní jídelna, 
školní družina, počítačová učebna, učebna pro interaktivní výuku, malá tělocvična, knihovna, 
keramický ateliér, cvičná kuchyňka a dále pak prostory, které provozuje OÚ Jenišovice, ordinace 
obvodního a dětského lékaře a obecní veřejná knihovna. Součástí areálu školy je také velká 
moderní tělocvična a atletický stadión, který spravuje OÚ a škola si je ke své činnosti pronajímá. 
Na ně navazuje dětské hřiště, které při své činnosti využívá školní družina.  
Škola je spádovou školou pro sousední obce, žáci naší školy tvoří děti z  Frýdštejna (Sestroňovice, 
Roudný, Voděrady, Kaškovice), Žďárku, Paceřic a okrajových částí města Turnova. Dopravní 
obslužnost je zajištěna autobusovými linkami. Jejich dostupnost škola zajišťuje zkrácenými 
přestávkami. 
V létě roku 2013 prošly pavilóny základní školy 1. fází rekonstrukce, kdy došlo k výměně střešní 
krytiny, výměně oken a zateplení budov včetně nových omítek. V pavilónu A a prostoru školní 
kuchyně a jídelny byl vybudován rekuperační systém reagující na kysličník uhličitý, díky systému 
dochází k filtraci vzduchu a naši žáci dýchají stále čistý vzduch. Tento systém zároveň reguluje 
vytápění školy, takže dosahujeme i velmi slušných úspor energií, což je pro nás i našeho 
zřizovatele velmi pozitivní. V tomto směru je naše škola pilotní školou. Spolu s námi mají 
rekuperační systém ještě 1 ZŠ a jedna zcela nová MŠ. Za přestavbu a rekonstrukci základní školy 
byla obec Jenišovice oceněna v rámci soutěže Stavba roku Libereckého kraje Cenou hejtmana 
Libereckého kraje. 
2. fáze rekonstrukce zahrnovala výměnu rozvodů elektrického proudu, úpravu osvětlení ve všech 
třídách a odborných učebnách, na okna učeben byly pořízeny stínící žaluzie. 
Všechny učebny byly vybaveny digitální technikou (PC, dataprojektory), byla provedena celková 
rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů, žáci pracují s digitálním mikroskopem, byly 
pořízeny demonstrační učitelské a žákovské stavebnice pro demonstraci zapojení elektrických 
obvodů. V provozu je školní knihovna, která slouží zároveň jako učebna pro výuku čtenářské 
gramotnosti. 
Školní jídelna je vybavena novými jídelními stoly a podlahovou krytinou.  
Kmenové třídy jsou vymalované, v učebnách byla dokončena úprava nebo výměna podlahové 
krytiny. 
V obci Jenišovice, ale i ve všech spádových obcích naší školy se staví rodinné domy, staví je 
především mladí lidí, proto přibývají děti. 
Vzhledem k tomu, že jsme museli otevřít pro vysoký počet žáků dvě 1. třídy, byla z odborné 
učebny „ hudebna“ vytvořena další kmenová třída. Byla určena pro deváťáky, protože tato třída 
má menší počet žáků. Byla přidána jedna šatna do poschodí, do budoucna je potřeba počítat 
s rekonstrukcí prostoru pro šatny, stávající stav je nevyhovující počtu žáků ve třídách. 
V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce kabinetu učebnic a Školního poradenského zařízení a 
úpravy ve škole probíhaly i v novém školním roce. Byla upravena příčka mezi stávající učebnou 
PC a bývalou ordinací lékaře a tím jsme zvětšili prostor pro počítačovou učebnu a vylepšili 
pracovní a hygienické podmínky v učebně. Je zde umístěno 24 žákovských stanovišťˇ, to 
odpovídá nejvyššímu počtu žáků ve třídách. V učebně je ještě malá rezerva pro případné umístění 
cca 2 pracovních míst. 
Bylo dokončeno úplné zasíťování všech prostorů školy v obou budovách. 
Učitelé jsou v tuto chvíli rozmístěni do vlastních kabinetů (2. stupeň) a ve sborovně mají svá 
pracoviště učitelky 1. stupně. Nedostatečný byl prostor pro konání porad, proto byla bývalý 
ateliér, který kdysi škola zapůjčovala ZUŠ) změněn a upraven na zasedací místnost, ve které je 
vlastní pohodlné místo pro všechny PP, vychovatele i astentek pedagoga. 
Největší rekonstrukci zaznamenala školní kuchyň, která zcela změnila pracovní prostředí 
zaměstnanců kuchyně. Všechna zařízení byla nově připojena k plynu, čímž by provoz kuchyně 
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měl být úspornější. Po počátečních problémech a odstraňování závad reálných i plynoucích 
z nezapracování personálu, kuchyň dobře vyhovuje provozu kladenému na vaření a výdej cca 240 
obědů. 
Od října 2019 je realizován projekt Šablony pro Jenišovice II. Díky projektu ve škole působí 
školní psycholožka, školní asistent, jsou plánovány projektové dny ve škole a mimo školu, sdílení 
zkušeností mezi školami a práce klubů -  cizího jazyka a deskových her. Začínáme se připravovat 
na Šablony III., ze kterých půjde pouze personální podpora školního psychologa a asistenta. 
 
 
2. Základní statistické údaje 
 

Přehled počtu tříd, žáků k 30. 6. 2021: 
 

Pracoviště Celkový 
počet tříd 

Z toho 
speciálních 

Celkový 
počet žáků 

Z toho 
ve speciálních 

třídách 

Individuálně 
integrovaných 

ZŠ 10 0 189 0 0 

 
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2020 – 2021: 
 
 

Počet žáků celkem Prospělo 
s 

vyznamenáním 

Prospělo Slovní 
hodnocení 

Neprospělo Neklasifikováno 

192          137 55 1 0 0 

 
Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2020 – 2021: 
 
 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

                   3377 6 

 
 
      Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku 2020 – 2021: 
 

Pochvaly na 
vysvědčení 

Napomenutí 
tř. uč. 

Tř. důtky Řed. důtky 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

0             15 0           0 0 0 

 
 
Pochvaly za prospěch nebo chování jsou žákům udělovány na základě doporučení třídního 
učitele po projednání na pedagogické radě formou pochvalného listu. 
 

Počty žáků přijatých na stř. školy, víceletá gymn. ve šk. roce 2020 – 2021: 
 

8. leté gym. 6. leté 
gym. 

4. leté 
gym. 

SOŠ 
obory 
s mat. 

SOU 
obory 
s mat. 

SOU OU Neumístěn Celkem 

1 0 1 13 1 0 1 0 17 
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Počty zapsaných a zařazených žáků do 1. ročníku pro budoucí školní rok 2020 - 2021: 

Počet zapsaných Počet rozhodnutí o 
přijetí 

Počet odkladů 

24 19 2 

 
ZŠ nemá přípravné třídy. 
 

Údaje o pedagogických pracovnících: 
 
Mgr. Milena Kučerová jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres Jablonec 
nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. 
srpna 2012 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem na dobu 6 let, platnost 
jmenování byla prodloužena ode dne 1. 8. 2018 na dalších 6 let. 
Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium bylo úspěšně ukončeno v červnu 2014, 
akreditace č.j.: MŠMT 49616/2012-201-1011.     
 
    Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 1/1 0/0 5/5 4/4 4/3 14/12 

nesplňuje 0          0 0 0 0       0 

 
  Pedagogičtí pracovníci ŠD 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 2/2    0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Začínající pedagogičtí pracovníci 

Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 

1 0 

 
Asistenti pedagoga: 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 1/1    0/0 2/2 0/0 0/0 3/3 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Školní psycholog: 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti 
let 

31až 40 let 41 až 50 let 51 
až důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

 celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 

splňuje 0/0    0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 

nesplňuje 0/0    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Služba škole Mladá 
Boleslav, on- line prostředí – možnost výběru kurzů akreditovaných MSMT.  
 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 
Bc. Vendula Kramerová – zvýšení úrovně znalosti jazyka, Cambidge zkouška úroveň C1 nebo C2 
        
      Studium k prohloubení odborné kvalifikace 
 
Vzhledem k omezeným možnostem proběhla pouze  školení, obě zaměřená na výuku cizích 
jazyků: 
Organizátor: NIV Liberec 
Podpora učitelům AJ – studium umožňuje absolventům vyučovat anglický jazyk na základní škole 
- Kramerová 
 
3. Organizace vzdělávání a výchovy 

 
Koncepční záměry: 
 

 Poskytovat výchovně vzdělávací službu k dosažení cílů základního vzdělání. 

 Využívat moderní metody výchovně vzdělávací práce. 

 Uplatňovat individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Dodržovat mravní kodex školy. 

 Zapojení pedagogů do DVPP. 

 Realizovat  ŠVP ZV. 

 Zajistit udržitelnost projektů: 
Realizovat Šablony II.a dokončit Šablony I., podat žádost na Šablony III. a dále 
uskutečňovat srovnávací testy žáků v 5. a 7. ročníku, český jazyk, anglický jazyk, 
matematika, obecné studijní předpoklady (Scio) a testy zaměřené na profesní orientaci – 
8. třída (Scio) 

 Zapojit se do nových projektů v rámci ORP Turnov 

 Spolupracovat s okolními MŠ – projekt Šikovný předškolák. 

 Otevřít školu široké veřejnosti – Pohádkový les, Rozsvícení vánočního stromu, Školní 
jarmark, Výstava výtvarných prací žáků, Den otevřených dveří. 

 Hledat nové způsoby komunikace s rodiči a docilovat sladění výchovného působení školy 
a rodiny 

 Rozvíjet, podporovat a upevňovat on-line komunikaci s žáky a zejména jejich rodiči, stále 
více zapojovat internetové možnosti do výuky 

 Podporovat vzdělávání v oblasti informačních technologií u žáků a pedagogických 
pracovníků 

 
 

     Vzdělávací program: 
 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č.  
Školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací 
program pro základní 
vzdělávání, 1.9. 2008 

ev. č. 1/2007 1. – 9.            192 



 7 

 
Volitelné předměty: cvičení z českého jazyka  
 
 
Výuka cizích jazyků: 
 
Anglický jazyk se učí všichni žáci od 2. ročníku, v 1. ročníku poprvé nabízíme 1 hodinu AJ jako 
kroužek, zapojeno 100% žáků, německý jazyk si žáci mohou zvolit v rámci volitelných předmětů 
od 7. ročníku. 
 

ročník anglický jazyk německý jazyk 

  
počet žáků/počet 

hodin v týdnu 
počet žáků/počet 

hodin v týdnu 

1. 31 (16+15)/1 0 

2. 24 (12 + 12)/1 0 

3. 24/3 0 

4. 20/3 0 

5. 19/3 0 

6. 22/3 0 

7. 22/3 22/2 

8. 14/3 14/2 

9. 16/3 16/2 

 
 
      Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 
Pro integrované žáky byly připraveny individuální vzdělávací plány ve spolupráci  
s PPP Liberec, PPP Jablonec nad Nisou, PPP Semily,SPC pro sluchově a řečově postižené 
Liberec. 
Individuální péče o talentované žáky je věnována přípravě žáků na soutěže a olympiády.  
 
       Výchovné poradenství a prevence: 
 
Výchovný poradce: Mgr. Renáta Slámová 
V evidenci školy bylo 21 problémových žáků. 
Z nich: 
18 žáků má diagnostikovánu lehčí formu specifické poruchy učení ( SPU) 
  3 žáci mají asistenta (2x 20 hodin, 1x 10 hodin)  
  6 žáků má IVP 
 
Na škole byla zřízena výchovná komise ve složení: ředitelka školy, výchovný poradce, školní 
psycholog, metodik rizikového chování, třídní učitel. 
 
     Minimální preventivní program školy: 

 
Preventivní program primární prevence ve školním roce 2020/2021 byl zaměřen na všechny žáky 
školy. Zvýšená pozornost byla věnována rizikovějším jedincům, u kterých jsou ve zvýšené míře 
přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů. Do primární 
prevence byli zahrnuti rodiče žáků, jejichž informovanost a spolupráce se školou je nezbytná, a 
pedagogický sbor. 
Primárně se škola zaměřila na osvětu v oblasti on-line světa, sociálních sítí a kyberšikany 
(spolupráce s Policií ČR Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou). 



 8 

V tomto školním roce žáci opět využívali široké nabídky volnočasových aktivit. Učitelé se 
zaměřili na práci s třídním kolektivem, pořádali akce i mimo výuku, což také přispívá k 
smysluplnému trávení volného času, a tím napomáhá snižovat riziko vzniku a rozvoje 
nežádoucích forem chování.  
Ve školním roce 2020/2021 nebyly řešeny případy záškoláctví, řešil se problém šikany a 
kyberšikany. 
 
Aktivity pro žáky 

 

 Školní psycholožka má ve spolupráci s TU propracovaný plán pravidelných schůzek se 
žáky třídy, třídní pravidla chování, besedy, podpora TU 

 Besedy s Policií ČR – kyberšikana, šikana obecně. 
 
Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, 
občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Žáci naší školy se účastnili různých 
tělovýchovných kurzů, výletů a harmonizačních dnů, což napomáhá k upevnění dobrých vztahů 
v kolektivu. 
 
         Praxe studentů: 
 
 Škola již druhým rokem dává podporu studentům SŠP v Mladé Boleslavi, oblast asistence a 
vychovatelství a studentům PF Ústí nad Labem. 
 
Zapojení učitelů do průběžné, souvislé praxe a náslechů studentů: 
 

2020/2021 učitelé ZŠ a 
vychovatelé 

studenti PF, SŠP  

průběžná 3               2 

náslechy 3 1 

 
Souvislou praxi studentů zajišťovala Mgr. Preislerová, ve školní družině Adéla Divilová a 
Michaela Šnajdrová, školní psycholog Mgr. Aneta Svobodová. 
Praxe studentů vzhledem k opatřením vlády a MŠMT se neuskutečnila. 
    
     Školní družina a mimoškolní aktivity: 
 
Školní družina:   
Do 2. oddělení školní družiny bylo zařazeno 50 dětí, tj. 49% žáků 1. stupně,  
z 1. – 3. ročníku na základě závazné přihlášky, výjimečně jsou přijímáni žáci 4, ročníku, jejichž 
rodiče nemají možnost zajistit dohled nad svými dětmi v době své pracovní činnosti. 
Činnost v jednotlivých odděleních probíhala v souladu se Školním vzdělávacím plánem pro 
školní družinu. 
Na pracovištích ŠD byl bohatě využíván pobyt venku (vycházky, výlety). Vychovatelky měly 
pestrý program včetně pomůcek a materiálů pro pracovní a výtvarné aktivity. Ke sportovním 
činnostem školní zahradu, tělocvičnu a hřiště. 
Žáci měli ve všech odděleních k dispozici pitný režim. 
 
Zájmové kroužky:   
 
Keramika I. 
Keramika II. 
Florbal I. 
Florbal II. 
Vaření 
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Deskové hry 
Anglický jazyk I. 
Anglický jazyk II. 
Matematika 
Dovedné ruce 
Trampolíny I. 
Trampolíny II. 
Flétna 
 
Do zájmových kroužků jsou zapojeni zejména žáci 1. stupně, je to cca polovina žáků 1. stupně. 
 
Ve škole je odloučené pracoviště ZUŠ Železný Brod - hudební obor, housle, klavír, hudební 
nauka s účastí 45 žáků. 
 
Škola byla zapojena do projektu ASŠK – Hodina pohybu, 3 hodina tělesné výchovy byla 
realizována pro žáky 1. – 3. třídy. Zapojeno bylo 80% žáků těchto tříd. 
 
Vzhledem ke covidové situaci kroužky nefungovaly, on-line probíhal pouze kroužek AJ v 1. 
ročníku, zapojenost cca 20 žáků. 
 
 
   Zapojení do mezinárodní spolupráce: 
 
V tomto školním roce nebyla škola zapojena do projektu s mezinárodní účastí. 
 
 
 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
V tomto školním roce se neuskutečnila vzhledem k vládním proticovidovým opatřením a 
doporučením MŠMT žádná akce určená pro veřejnost.  

        

        
 
 
 
    Spolupráce s organizacemi: 
 

 Obec Jenišovice– zřizovatel školy 
Spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel – statutární zástupce 
 

 MÚ Turnov – ORP 

 KÚ Libereckého kraje           
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, SPC pro těl. postižené Liberec 
Poskytuje škole poradenské služby a diagnostikuje žáky s problémy a žáky integrované. 
 

 SCIO 
 Poskytuje škole služby komplexní evaluační analýzy. 
 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

 Národní institut pro další vzdělávání – pracoviště Liberec 

 Služba škole Mladá Boleslav                                                                                                                                                                  
Poskytují škole služby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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 Základní škola Doktrína – metodická podpora v oblasti IT (pan Zdeněk 
Hanák) 

 Základní škola, Malá Skála 

 Základní škola, Pěnčín u Jablonce nad Nisou 

 MŠ Jenišovice 
Spolupráce v rámci projektů a projektových dnů. 

 CHKO Jizerské hory, Český ráj 
Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. 

 Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA 
Spolupráce v oblasti ekologie a projektů. 

 Okresní rada AŠSK ČR   
Škola v pohybu    

 Rada rodičů a přátel školy ZŠ Jenišovice 

 knihovna 
Spolupráce učitelů ČJ pobočkou Krajské vědeckou knihovnou Liberci se sídlem v Turnově 
(pasování na čtenáře, besedy) 

 Městské divadlo Turnov 

 Muzeum Českého ráje 

 Žlutá ponorka – volnočasové centrum 
 
 
    Školská rada: 
 
Školská rada (ŠR) je šestičlenná, v listopadu 2017 proběhly volby. Předsedou ŠR byla zvolena 
Mgr. Petra Bartko, zástupce zřizovatele. Během školního roku 2020/2021 se ŠR nesešla. 
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Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2020 – část příjmová: 
 

Údaje v Kč 

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hospodářská 
činnost 

13 872 758,- 1 200 000,- 113 241,- 10 700,- 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 – část výdajová:1 
 

Údaje v Kč 

Investiční 
výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP 

0 9 892 254,- 3 284 453,- 62 674,- 4 790,- 

 
 

 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 
 
V období duben – květen proběhla kontrola hospodaření vedená pracovnicemi kontrolního 
oddělení KÚ Libereckého kraje, v květnu byla kontrola dokončena na půdě školy. 
Bylo nalezeno chybné zaúčtování 2 položek, které místo do financí obecního rozpočtu byly 
vykázány v UZ ONIV. 
Finance byly převedeny na řádné UZ. 
Dvakrát byla provedena inspekce ČŠI v online prostředí, která ověřovala stupeň připravenosti a 
úspěšnosti práce školy v období opatření související s covid – 19. Nebyly shledány žádné 
nedostatky.  
 
8. Závěr 
 
Školní rok 2020 – 2021 byl celý poznamenán situací a opatřeními souvisejícími s pandemií covid 
– 19. Škola se po celý rok důsledně držela všech nařízení vlády a MŠMT. 
Z mimořádné dotace poskytnuté školám na podporu rozvoje technického zajištění výuky v době 
distanční nebo rotační výuky byly nakoupeny notebooky a programy pro všechny učitele školy.  
V době distanční výuky probíhala převážně on – line výuka prostřednictvím programu učebna 
Bakaláři. V průběhu roku se všichni učitelé naučili pracovat v různých platformách a programech, 
které jim usnadňovali cestu ke vzdělávání žáků na dálku. Žáci dostávali na konci každého měsíce 
zprávu o svém přístupu k vzdělávání a hodnocení v jednotlivých předmětech. 
Úspěšnost distanční výuky byla ověřována prostřednictvím dotazníků, jejichž výsledky jsou 
graficky zpracované přílohou VZ. 
Přes Bakaláře probíhala i komunikace s rodiči žáků. Online proběhly třídní schůzky i zápis 
k základnímu vzdělávání. 
V květnu se konalo výběrové řízení na ředitele základní školy.  Mgr. M. Kučerová ukončila svoje 
působení ve funkci ředitelky školy z důvodu odchodu do řádného důchodu. Novou ředitelkou 
školy byla jmenována na základě výběrového řízení Mgr. Markéta Zakouřilová. 
 
9. Přílohy 
 
Výroční zpráva o hospodaření školy: 
(příloha č. 1) 
Grafy působení školy v době covidu. Vytvořila a zpracovala: Mgr. M. Zakouřilová 
(příloha č. 2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                        


