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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Název školy  
Základní škola a Mateřská škola Žichlínek 

Adresa Žichlínek 65, 563 01 Lanškroun 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČ 70981281 

Identifikátor zařízení 600104630 

Datová schránka r5nrwhq 

Bankovní spojení Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8768430207/0100 

Webové stránky www.zsamszichlinek.cz 

Telefon +420 465 324 550 

E-mail reditel@zsamszichlinek.cz 

 

1.2 Zřizovatel   
Obec Žichlínek 

Právní forma Obec 

IČ 00279862 

DIČ CZ00279862 

Adresa Žichlínek 3, 563 01 Lanškroun 

Telefon +420 465 324 552 

e-mail obec@zichlinek.eu 

 

1.3 Statutární orgán  
Mgr. Miloš Krejčí 

Bydliště Kežmarská 545, 563 01 Lanškroun 

Telefon +420 603 182 523 

E-mail reditel@zsamszichlinek.cz 

 

1.4 Součásti školy  
IZO 

 
Kapacita 

 
Skutečnost 

Základní škola 102642435   80 46 (od 2. pololetí 45) 

Mateřská škola 107590344   65 53 

Školní jídelna 102942561 125 99 (od 2. pololetí 98) 

Školní družina 118000667   30 30 

 

1.5 Vedení školy  

Ředitel Mgr. Miloš Krejčí 

Zástupce ředitele Mgr. Lucie Brokešová 

Vedoucí učitelka MŠ Petra Mihulková, DiS. 

Vedoucí ŠJ Andrea Schemberová 

 

1.6 Školská rada  

Zástupce pedagogů Radka Špačková - předseda 

Zástupce zřizovatele Mgr. Dana Krátká - člen 

Zástupce zákonných zástupců Mgr. Blanka Hubálková 

 
 

http://www.zsamszichlinek.cz/
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Tříčlenná školská rada pracuje ve složení Radka Špačková, Mgr. Dana Krátká a Mgr. 
Blanka Hubálková. 
Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Na říjnovém jednání byl 
přítomen nový pan ředitel Mgr. Miloš Krejčí, který se školské radě představil. Školská 
rada na tomto zasedání byla seznámena s výroční zprávou za školní rok 2016/17, 
personálním složením pedagogického sboru, s úpravami ve školním řádě, 
s harmonogramem akcí na nový školní rok a s nevyhovujícím půdním prostorem a 
jinými informacemi. Červnového zasedání školské rady se opět účastnil pan ředitel. 
 

1.7 Charakteristika školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Žichlínek vykonává činnost mateřské školy, základní 
školy s prvním až pátým ročníkem, školní družiny a školní jídelny. Škola se nachází 
v centru malebné obce, která čítá přibližně 1 000 obyvatel.  
Mateřská škola má celodenní provoz (6.30 – 16.00), k dispozici jsou dvě samostatné 
třídy s ložnicemi. Ke třídám přísluší odpovídající počet sociálních zařízení a šatny 
Děti mají šatny v přístupových chodbách k hernám. Zaměstnanci je využíván též 
kabinet. Kromě místních navštěvují MŠ i děti ze Sázavy, Lubníku a nedalekého 
města Lanškroun. Vzdělávání je realizováno podle ŠVP PV „Rok plný barviček“. 
Mateřská škola má k dispozici v průběhu dne vyhrazenou velkou zahradu. 
Základní škola disponuje čtyřmi kmenovými učebnami, šatnou, kabinetem  
s pomůckami, ředitelnou, sborovnou, sociálními zařízeními, počítačovou učebnou a 
keramickou dílnou. V tomto školním roce byl první ročník vyučován v samostatné 
třídě. Společně ve druhé třídě byli vyučováni žáci druhého a třetího ročníku na 
všechny předměty kromě předmětu český jazyk, na který se třídy dělily, přičemž třetí 
třída byla vyučována v samostatné učebně. Ve třetí třídě byli vyučováni žáci čtvrtého 
a pátého ročníku. Většina dětí je místních, dva dojíždějí z okolních vesnic (Sázava). 
Dopravní obslužnost z těchto obcí není vyhovující, proto museli žáci naší školy 
v ranních i odpoledních hodinách navštěvovat školní družinu.  
Výuka probíhá podle ŠVP ZV „Škola hrou“. Již třetím rokem vyučujeme matematiku 
dle Hejného metody. Vyučování začíná v 8 hodin. 
V souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s prováděcím 
právním předpisem nemá škola v tomto školním roce schválenu výjimku z počtu 
žáků. Proti minulému školnímu roku se počet žáků navýšil o 13 dětí. 
Školní družina byla v tomto školním roce provozována v samostatné učebně k tomu 
určené, jen v dopoledních hodinách do této učebny docházelo šest žáků třetího 
ročníku na hodiny českého jazyka.  
Provoz školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.00 hodin. 
Školní jídelna s kuchyní je vybavena jídelnou s odpovídajícím nábytkem. Školní 
jídelna je zapojena do programu Skutečně zdravá škola. Je to komplexní program 
zdravého školního stravování pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. 
           V budově je suterénní sklep, kde je umístěna šatna ZŠ a keramická dílna.  
Všechny děti mohou využívat velkou oplocenou zahradu s rozličnými herními prvky. 
Na budovu školy navazuje tělocvična a dva venkovní sportovní areály. Jedním je 
velké antukové hřiště se třemi volejbalovými kurty a dostatečnou rezervou, druhým je 
zřizovatelem nově budovaný areál (dokončení podzim 2018) s beachvolejbalovým 
kurtem, tréninkovým fotbalovým hřištěm s umělou trávou a tartanový dvoudrátový 
okruh (cca 200 m) s rovinkou cca 55 m. V blízkosti školy je i fotbalové hřiště (200 m).  
 



1.7.1 Očima ředitele školy 
 (přepis článku otištěného v Žichlínském zpravodaji 2018/06) 
 
Školní rok 2017/18 byl v ZŠ a MŠ Žichlínek prvním rokem, kdy jsem měl tu čest vést 
nadané žichlínské děti a báječný kolektiv pracovníků školy, setkávat se pravidelně s 
rodiči a veřejností i se současnými či bývalými zástupci zřizovatele, tedy starosty a 
zastupiteli obce Žichlínek. Rád bych vyzdvihl na ZŠ a MŠ Žichlínek velmi příjemnou, 
až rodinnou atmosféru. Týká se to především dětí, kdy malý počet žáků ve třídě a 
škole umožňuje věnovat se individuálně skutečně každému, aniž bychom slevovali z 
nároků. V mateřské školce děti poznávají řád společenství vrstevníků i základní 
pravidla společnosti, v základní pak musí poznat tíhu odpovědnosti za své konání i 
lehkost radosti z úspěchu a svobody v mezích společenského chování. 
Děti jsou jako květiny. Je potřeba skleníku, aby byly v nejútlejším věku ochráněny 
před nevratným poškozením, ale pak je nutné je přesadit ven, aby si přivykly na 
náročnější klima a nepovažovaly lehký vánek za vichřici či májový deštík za potopu. 
To první venkovní, a přitom ještě chráněné místo, je právě žichlínská škola. Pokud 
zde děti mohou absolvovat první stupeň a teprve pak odcházet „do světa“, získají 
pevné kořeny a dobré podmínky pro další život. Letos se děti porovnávaly se svými 
vrstevníky z jiných škol v mnoha soutěžích. V tom budeme pokračovat, aby si děti 
uvědomovaly, že být dobrý mezi půl druhou desítkou dětí ve třídě ještě neznamená 
být „nejlepší na světě“. A současně to dává vám rodičům i nám pedagogům informaci 
o tom, jak se daří děti připravovat. Proto jsme také využili příležitosti testování 
znalostí dětí 3. ročníku v celorepublikovém SCIO testu. Dozvěděli jsme se, že 
všeobecné znalosti našich dětí patří k normálnímu průměru v republice, že musíme 
přidat v angličtině, ale také to, že v matematice patří příprava žichlínských žáků k 
výraznému nadprůměru v ČR. Tedy víme, které věci musíme změnit a které stránky 
posilovat a neměnit, protože jsou už nyní silné. Mezi silné stránky školy jistě patří 
také kolektiv pracovnic. Všechny, od učitelek prvního stupně a školní družiny, 
učitelek mateřské školky po kuchyň a školnice mají společný zájem: jít pozitivně 
dopředu, rozvíjet děti, rozvíjet samy sebe. Jsem vděčný za to, jak přistoupily k 
přípravě mnoha akcí, které nad rámec základní výuky dokázaly paní učitelky MŠ a 
ZŠ zajišťovat, kuchařky vždy pro setkání s rodiči napekly a uvařily. Prostě jsou v 
pohodě. A proto jsou v pohodě také děti ve škole. Cením si toho, jak se rodiče 
zapojili do spolupráce se školou. Každý měsíc se setkáváme a postupně si navzájem 
otevíráme dveře. Vzájemná úcta rodičů a pedagogů založená na vědomí, že každý 
pro děti dělá ze své strany to nejlepší, je vkladem do budoucnosti rozvoje dětí i obce. 
Nezapomenutelné jsou pro mne naše společné akce jako vánoční besídka s 
jarmarkem, Večer s knihou a příběhy, grafomotorické kurzy či DivadloMuzikoČtení. 
Spolupráci rodiny a školy a vzájemné setkávání budeme chtít rozvíjet. 
Škola by těžko fungovala bez podpory obce. Budova je stará, kapacitně 
nevyhovující, počet místností nestačí na to, aby každý postupný ročník měl vlastní 
třídu, kde se bude učit. I proto jsem jako ředitel školy velmi přivítal, že se 
zastupitelstvo rozhodlo nechat zpracovat návrh rozšíření školy podle potřeb a 
připomínek provozu. Projekt bude přes prázdniny vytvářen a v říjnu bude možné 
podat žádost o dotaci na dostavbu až ve výši 95 %. Snad se vše stihne a tato 
dotační příležitost využije. Jsem přesvědčený, že dostatečně kapacitní škola pro 
žichlínské děti je v zájmu současného i jakéhokoli budoucího zastupitelstva. Děkuji 
zastupitelstvu, panu starostovi a školské radě za rozhodnutí investovat do rozvoje 
školy. Drobné opravy a výmalbu uvidí veřejnost už po prázdninách. 
 



1.7.2 Logo školy a webové stránky 
 
 V tomto školním roce přetrvává stejná podoba webových stránek školy a logo 
školy s heslem Škola s úsměvem, který se neustále snažíme vykouzlit na tvářích 
dětí, jejich rodičů i učitelů. 

 
 

 
 
 

1.8 Údaje o žácích a dětech 
 
Počty žáků v ZŠ a dětí v MŠ  
stav k 1. 9. 2017 
 

Třída Ročník Počet žáků a dětí 
celkem 

z toho - dívky 

I. 1. 12 9 

II. 2. 16 8 

 3. 6 4 

III. 4. 6 3 

 5. 6 3 

ZŠ celkem  46 27 

MŠ   53 23 

ZŠ a MŠ celkem  99 50 

 

2 Přehled oborů vzdělání 
 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk 

79-01-C/01 Základní škola denní český 

 



3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Personální zabezpečení 
 

3.1.1 Základní škola 
 
Mgr. Miloš Krejčí                   Mgr. Lucie Brokešová 
ředitel       zástupkyně ředitele 
PF Hradec Králové     třídní učitelka 4. a 5. roč. 
obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ     PF Hradec Králové 
Národní institut dalšího vzdělávání, Pardubice  obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Kvalifikační studium pro ředitele škol 

 
Mgr. Jana Sekaninová    Radka Špačková          

třídní učitelka 2. a 3. roč.     třídní učitelka 1. roč.   
PF UJEP Ústí nad Labem    vychovatelka ranní družiny  
obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ    SPŠ Litomyšl, vychovatelství 
       PF UP Olomouc, studující obor učit. 1. stupeň 

 
Bc. Květoslava Filipová    Klára Křevká 
asistentka pedagoga      vychovatelka odpolední družiny 
PF UP Olomouc     SOŠ High School Hradec Králové 
Pedagogické poradenství a školský management předškolní a mimoškolní pedagogika 
(do 31.12.2017) 

Vendula Mrázková    
školnice 

3.1.2 Mateřská škola 
 
Petra Mihulková, DiS.  Jana Šenkýřová   Eliška Glocarová, DiS. 
vedoucí učitelka MŠ  učitelka    učitelka 
VOŠPg Litomyšl   VOŠPg Litomyšl  VOŠPg Litomyšl 
Pedagogika specifických Pedagogika volného  Pedagogika specifických                    
činností ve volném čase času    činností ve volném čase  

 
Martina Šemberová, DiS. Lucie Nečková, DiS.  Bc. Květoslava Filipová 
učitelka    asistentka pedagoga  asistentka pedagoga 
VOŠPg Litomyšl  VOŠ sociální Česká Třebová PF UP Olomouc 
Učitelství pro mateřské školy Sociální práce   Pedagogické poradenství  

a školský management (od 1.1.2018) 

Petra Zemachová 
školnice 
SOU papírenské Lanškroun - Strojník    

 

3.1.3 Školní jídelna 
 
Andrea Schemberová    Dana Šmidová   
vedoucí školní jídelny      vedoucí kuchařka    
ISŠ Lanškroun      SOU zemědělské Vysoké Mýto 
Podnikání v oborech obchodu a služeb   Kuchař  

 
Pavlína Chlupová (do 10/2017)   Petra Břízová (od 11/2017)  
pomocná kuchařka      pomocná kuchařka 
SOU Lanškroun - Rodinná škola   SZEŠ Mohelnice  

 



Pracovníci Fyzické osoby  
k 1. 9. 2017 

Přepočteno na úvazky  
k 1. 9. 2017 

Pedagogičtí celkem 12 10,25 

- z toho v MŠ 4 4,00 

- z toho v ZŠ 5 3,75 

- vychovatelé 2 1,00 

- asistent pedagoga 2 1,50 

Nepedagogičtí pracovníci 5 4,50 

 

3.2 Věková struktura pedagogických a nepedagogických 
pracovníků k 31. 12. 2017 
 

Věk 20 let 21- 30 let 31- 40 let 41- 50 let 51- 60 let 61 a více 

Počet 0 1 8 5 3 0 

Z toho žen 0 1 8 5 2 0 

 

3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

 Kvalifikovaní/ 
fyzické osoby 

Nekvalifikovaní/ 
fyzické osoby 

Kvalifikovaní/ 
přepočteno 
na úvazky 

Nekvalifikovaní/ 
přepočteno  
na úvazky 

MŠ 6 0 6,00 0 

ZŠ 5 1 4,00 0,75 

ŠD 2 0 1,00 0 

 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
Zápis k povinné školní docházce se v ZŠ Žichlínek konal 25. 4. 2018 od 14.30 hod. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to 
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. Jako v předchozích letech měli i letos předškoláci spolu 
se svými rodiči možnost zúčastnit se grafomotorických kurzů, které pořádá naše 
škola jako přípravné kurzy pro předškoláky. Tyto kurzy vedou paní učitelky ZŠ, takže 
se rodiče i děti navzájem dobře poznají. V tomto školním roce se konalo sedm 
hodinových kurzů. Zde mají děti možnost připravit a zdokonalit své schopnosti 
v základních oblastech předškolního vzdělávání. V letošním roce byly grafomotorické 
kurzy tematicky zaměřeny na pohádky. Děti mohly navštívit Perníkovou chaloupku, 
pomoci zvířátkům v pohádce O řepě i projít se lesem s Červenou Karkulkou. 
K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 18 dětí. Budoucí prvňáci se spolu 
se svými rodiči seznámili s panem ředitelem a poté navštívili všechny třídy, kde se 
seznámili s paními učitelkami zdejší školy a absolvovali úkoly, které měly prověřit 
jejich připravenost do první třídy. K těmto úkolům patřilo například představení se, 
početní představa, znalost základních geometrických tvarů, navlékání korálků, 
orientace v prostoru a nechybělo ani nepopulární zavazování tkaniček. Všechny děti 
byly přijaty k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019. Tři z nich požádaly 
prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky. Do 
prvního ročníku nastoupilo k 3. září 2018 15 žáků.  



 

5 Organizace školního roku 
 

5.1 Rozvrh hodin 
 
V tomto školním roce bylo pět ročníků rozděleno do tří tříd.  
První ročník je samostatně bez spoje, druhý a třetí ročník je spojený do jedné třídy 
s výjimkou hodin českého jazyka, kdy jsou ročníky pro větší počet žáků ve třídě a 
náročnost učiva rozděleny na dvě samostatné třídy. Čtvrtý a pátý ročník jsou již 
tradičně spojeny do jedné třídy. Dle tohoto rozdělení je koncipován i rozvrh hodin. 
 



 

8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 9:55 - 10:40 11:05 - 11:50 12:00 - 12:45 13:15 - 13:45 13:55 - 14:40

1. ročník Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka

Radka Špačková Radka Špačková Radka Špačková Mgr. Miloš Krejčí

2. ročník Matematika Čj - mluvnice Tělesná výchova Český jazyk Prvouka

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Miloš Krejčí

3. ročník Matematika Čj - mluvnice Tělesná výchova Český jazyk Prvouka

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Miloš Krejčí

4. ročník Český jazyk Vlastivěda Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová

5. ročník Český jazyk Vlastivěda Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová

1. ročník Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Matematika Tělesná výchova

Radka Špačková Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Miloš Krejčí Radka Špačková Mgr. Lucie Brokešová

2. ročník Matematika Čj - mluvnice Čj - mluvnice Hudební výchova Výtvarná výchova

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Miloš Krejčí Radka Špačková

3. ročník Matematika Čj - mluvnice Čj - mluvnice Hudební výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Radka Špačková Mgr. Jana Sekaninová

4. ročník Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Hudební výchova Tělesná výchova

Mgr. Lucie Brokešová Radka Špačková Radka Špačková Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová

5. ročník Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Hudební výchova Tělesná výchova

Mgr. Lucie Brokešová Radka Špačková Radka Špačková Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová

1. ročník Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk

Radka Špačková Radka Špačková Radka Špačková Radka Špačková

2. ročník Čj - mluvnice Matematika Anglický jazyk Český jazyk

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová

3. ročník Čj - mluvnice Matematika Anglický jazyk Český jazyk

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová

4. ročník Přírodověda Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk

Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová

5. ročník Přírodověda Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk

Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová

1. ročník Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk

Radka Špačková Radka Špačková Radka Špačková Radka Špačková

2. ročník Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová

3. ročník Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Anglický jazyk

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová

4. ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová

5. ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Lucie Brokešová

1. ročník Český jazyk Prvouka Tělesná výchova Pracovní č.

Radka Špačková Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová

2. ročník Čj - mluvnice Matematika Pracovní činnosti Prvouka

Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Miloš Krejčí

3. ročník Čj - mluvnice Matematika Pracovní činnosti Vlastivěda

Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Jana Sekaninová Mgr. Miloš Krejčí

4. ročník Přírodověda Matematika Vlastivěda Český jazyk IVT

Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová

5. ročník Přírodověda Matematika Vlastivěda Český jazyk IVT

Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Miloš Krejčí Mgr. Lucie Brokešová Mgr. Jana Sekaninová
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5.2 Zájmové útvary 
Zájmové útvary na naší škole probíhají od října do května a nabízejí širokou škálu 
různého vyžití. Proto jsou také našimi dětmi dosti oblíbenou a vyhledávanou 
odpolední aktivitou, která je nejen pobaví, ale i rozvine v různých oblastech.  
V tabulce je přehled zájmových kroužků s přehledem vyučujících, kteří kroužek 
vedou, vhodnosti pro odpovídající ročník a ceně za kroužek.  
Většinu těchto kroužků vedou zaměstnanci školy, letos své služby ve výuce 
angličtiny poprvé nabídla i Mgr. Renata Paďourová. Bohužel se tento zájmový 
kroužek angličtiny pro malý počet uchazečů neotevřel.  
 

KROUŽEK DEN ČAS VYUČUJÍCÍ ROČNÍK CENA 

Angličtina Čtvrtek 13.30 – 14.30 Mgr. Renata Paďourová 3. – 5. roč. 
800 Kč/ 
pololetí 

Dramatický Úterý 15.00 – 16.00 Mgr. Jana Sekaninová 2. - 5. roč. 400 Kč 

Keramika Úterý 14.00 – 15.30 Radka Špačková 1. – 5. roč. 800 Kč 

Sportovní Pondělí 13.45 – 14.45 Mgr. Lucie Brokešová 1. – 5. roč. 300 Kč 

Kuchtík Čtvrtek 14.30 – 15.30 Andrea Schemberová 2. – 5. roč. 500 Kč 

Flétna 
začátečníci 

Středa 13.30 – 14.00 Mgr. Lucie Brokešová 1. – 5. roč. 300 Kč 

Flétna 
pokročilí 

Středa 14.00 – 14.30 Mgr. Lucie Brokešová 1. – 5. roč. 300 Kč 

Taneční 
pro dívky 

Středa 14.00 – 15.00 Lucie Nečková, DiS. 1. – 5. roč. 300 Kč 

Vlastivědný Pondělí 15.00 – 16.00 Mgr. Miloš Krejčí 1. – 5. roč. 300 Kč 

 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání 
 

6.1 Prospěch žáků 
 

 
Prospěch 

Počet žáků  
v 1. pololetí 

 
% 

  Počet žáků  
v 2. pololetí 

 
% 

Klasifikováni 46 100 % 45 100 % 

Prospěli  
s vyznamenáním 

 
42 

 
91,0 % 

 
37 

 
82,0 % 

Prospěli 2  4,5 % 6 13,5 % 

Neprospěli 2  4,5 % 2   4,5 % 

Neklasifikováni 0  0 % 0 0 % 

 
Výuka v jednotlivých hodinách probíhala v souladu s cíli stanovenými v očekávaných 
výstupech RVP ZV. Tyto výstupy jsou podrobně rozpracovány v ŠVP ZV naší školy. 
Plnění cílů je průběžně kontrolováno na pedagogických radách a při hospitacích.  
 



6.2 Chování žáků 
 

 
Chování 

Počet žáků 
1. pololetí 

 
% 

Počet žáků 
v 2. pololetí 

 
% 

Velmi dobré 46 100 % 45 100 % 

Uspokojivé 0 0 % 0 0 % 

Neuspokojivé 0 0 % 0 0 % 

 

6.3 Absolventi školy 
 
S našimi bývalými žáky udržujeme kontakt a zároveň sledujeme jejich studijní 
výsledky na školách především prostřednictvím konzultací s pedagogy. U převážné 
většiny z žáků jsou výsledky srovnatelné s těmi, kterých dosahovali na naší škole. 
Dobře zvládají i přestup do jiné školy, bez problémů se adaptují na nové prostředí. 
Letos přestoupilo na druhý stupeň 5 žáků. Všech pět nastoupilo na ZŠ Al. Jiráska.  
 

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Základní škola a mateřská škola Žichlínek realizuje v průběhu školního roku širokou 
škálu preventivních aktivit, které mají zamezit nebo včas potlačit vznik rizikových 
projevů v chování žáků. Dotýkáme se všech typů rizikového chování s ohledem na 
věk žáků. V případě jejich výskytu pracujeme na minimalizaci jejich dopadu a 
snažíme se zamezit jejich rozšíření. V tomto směru vedeme žáky k osvojení 
pozitivního sociálního chování, výchově k zodpovědnosti za své chování a k rozvoji 
osobnosti. V rámci specifické primární prevence, kterou zajišťují zejména třídní 
učitelé, jež s žáky na této bázi pracují během vyučování, spolupracujeme taktéž 
s odbornými subjekty, pořádáme projekty, na kterých spolupracují žáci celé školy a 
do dění ve škole vtahujeme rodiče i prarodiče našich dětí (tradiční Slavnost Světýlek, 
Vánoční dílny, Vánoční jarmark, Mami, tati, pojď si hrát, S prarodiči na zahradě, 
přednášky Matematika Hejného, Večer s knihou, Divadlomuzikočtení atp.).  
 

7.1 Přehled akcí základní a mateřské školy  
 
(ZŠ – jen základní škola; MŠ – jen mateřská škola; Z+M – celoškolní akce;  
ZŠR – ZŠ+rodiče; MŠR – MŠ a rodiče; ZMR – celoškolní s rodiči; R – pro rodiče) 
04.09.2017 ZŠ  Zahájení školního roku 2017/2018 
07.09.2017 MŠ Informativní schůzka 
08.09.2017 ZŠ  Netradiční olympiáda 
13.09.2017 Z+M Aktovkový den  
14.09.2017 ZŠR  informativní schůzka pro rodiče 
25.09.2017 MŠ Divadelní představení v MŠ - Palečkovo dobrodružství 
27.09.2017 Z+M Hasičské cvičení, nácvik požárního poplachu s hasičskými sbory 
10.10.2017 MŠ Mami, tati, pojď si hrát  
11.10.2017 ZŠ Běh do sjezdovky 
14.10.2017 R Pozvánka na sobotní degustaci Skutečně zdravá škola 
18.10.2017 MŠ  Divadelní představení v MŠ - Perníková chaloupka 
23.10.2017 R Matematika podle Hejného, I. část 
30.10.2017 MŠ  Umím dobře vyslovovat hlásky 
01.11.2017 ZMR Slavnost Světýlek 



16.11.2017 R Matematika podle Hejného, II. část 
22.11.2017 ZŠR Rodičovská schůzka  
23.11.2017 MŠ  Divadelní představení v MŠ - O sněhovém nadělení třída Sovičky 
05.12.2017 ZŠ Čertovské bruslení  
05.12.2017 MŠ  Mikuláš v MŠ  
06.12.2017 ZMR Vánoční dílny s rodiči 
12.12.2017 ZMR Vánoční jarmark a besídka, společenský sál KD Žichlínek 
15.12.2017 MŠ  Nadílka v MŠ 
22.12.2017 ZŠ Vánoční kino  
05.01.2018 ZŠ Zemědělství žije! 
16.01.2018 MŠR Rodičovská schůzka  
23.01.2018 MŠ  Divadelní představení v MŠ - Zvědavá pohádka  
24.01.2018 ZŠR Rodičovská schůzka  
31.01.2018 ZŠ Bruslení v HBM Lanškroun 
07.02.2018 ZMR Grafomotorický kurz, I. část 
21.02.2018 ZMR Grafomotorický kurz, II. část 
01.03.2018 MŠ  Logopedie, depistáž dětí klinickou logopedkou (Sovičky) 
02.03.2018 ZŠ Recitační soutěž - školní kolo  
05.03.2018 ZŠ Čtenářská soutěž  
07.03.2018 ZMR Grafomotorický kurz, III. část 
07.03.2018 MŠ  Návštěva knihovny v Lanškrouně 
21.03.2018 ZMR Grafomotorický kurz, IV. část 
22.03.2018 ZŠ Plavání ZŠ – 10 lekcí 22. 3. – 31. 5. 2018, KPB Česká Třebová 
22.03.2018 ZMR Večer s knihou, podvečerní setkání v ZŠ a MŠ Žichlínek s rodiči 
23.03.2018 Z+M Vynášení Moreny  
28.03.2018 ZŠ  Jak vzniká kniha, exkurze do knihovny a tiskárny, Lanškroun 
04.04.2018 ZMR Grafomotorický kurz, V. část 
06.04.2018 Z+M Divadlo s MŠ - 1. - 3. roč. 
06.04.2018 MŠ  Plavání třída Sovičky (10 lekcí, bazén ZŠ Dobrovsk., Lanškroun) 
06.04.2018 MŠ  Divadlo - Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu 
11.04.2018 ZMR Grafomotorický kurz, VI. část 
18.04.2018 ZMR Grafomotorický kurz, VII. část: Jak vést děti k zodpovědnosti 
23.04.2018 ZMR S prarodiči na zahradě 
23.04.2018 ZŠR Rodičovská schůzka  
25.04.2018 ZŠR Zápis dětí do 1. třídy  
09.05.2018 MŠR  Den otevřených dveří v MŠ 
10.05.2018 MŠR  Tatínci s dětmi tvoří mamince k svátku 
11.05.2018 ZŠ Beseda o třídění odpadů 
14.05.2018 MŠ  Barevný týden 14.-18.5.2018 
15.05.2018 MŠ  Divadelní představení v Šumperku - Duhová zahrada 
23.05.2018 ZŠ Promluvíme tancem  
24.05.2018 MŠ  Školní výlet Pohádková vesnička Podlesíčko 
30.05.2018 ZŠ Divadlo Drak a hvězdárna v Hradci Králové, exkurze  
31.05.2018 MŠ  Kino Lanškroun 
11.06.2018 Z+M  Aktovkový den  
12.06.2018 ZŠ Atletické závody Rudoltice 
20.06.2018 ZŠR DivadloMuzikoČtení vystoupení ve společ. sále KD Žichlínek 
20.06.2018 MŠ  Divadelní představení v MŠ - Doba rytířů, princů a princezen 
21.06.2018 MŠ Loučení se školáky 
26.06.2018 ZŠ Školní výlet: hrad Potštejn, zámek a muzeum Doudleby n. Orl. 



 

7.1.1 Průřez školními akcemi v 1. pololetí 2017/2018 
 
4. 9.  První školní den 
 
Po dvou měsících prázdnin nastal našim žákům nový školní rok. Jistě se všichni těšili 
na své kamarády, do připravených tříd a snad i na své paní učitelky. 
Nejvíce netrpěliví a plni očekávání byli zejména prvňáčci. Přece jen zasedli do 
školních lavic úplně poprvé. Byli přivítaní třídní paní učitelkou, panem ředitelem a 
starostou obce. V jejich životě tak nastává významné období, nejen že vyrostli a 
mohou již hrdě nosit školní aktovku, ale také se musí naučit povinnostem a 
přizpůsobit novému řádu. Poprvé se také dostanou do situace, kdy od nich bude 
něco požadováno a oni ponesou určitou odpovědnost. 
Velkou změnou na této škole, byl také nový pan ředitel, kterého děti pozorovaly s 
velkým úžasem. Po slavnostním zahájení se děti rozprchly domů s vědomím, že už 
je tady zase nový školní rok a začínají povinnosti.  Chtěla bych všem žákům popřát 
mnoho úspěchů, radosti a šťastných chvilek v naší škole. Rodičům pevné nervy a 
mnoho trpělivosti. Pedagogům a zaměstnancům školy, aby to byl rok úspěšný, klidný 
a plný radostných událostí. 
 
8. 9.  Netradiční olympiáda  
 
V pátek 8. 9. 2017 naši žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a to trochu 
netradičně. Byly to například: běh v holínkách, hod kloboukem, skok s kufrem, 
ručkování na průlezce a prolézání tunelem. Nešlo zde ani tak o nejlepší sportovní 
výkony jako to, aby se žáci pobavili a stmelili ve skupinách, do kterých byli rozděleni. 
Nebylo to však úplně jednoduché.  Některé děti měly s během v holínkách problém, 
protože byly obrovské a děti měly potíže z nich nevypadnout a udržet balanc.  U 
skoku s kufrem to bylo také náročné, ale všechny děti si vedly velmi dobře a 
disciplíny zvládly na jedničku.  Myslím, že jsme si to všichni moc užili, soutěžení bylo 
zábavné a navíc nám přálo i krásné počasí. 
 
27. 9.  Taktické cvičení hasičů 
 
Příprava obyvatel na běžná rizika a mimořádné události je součástí poslání 
hasičského záchranného sboru. Ve středu 27. 9. 2017 se u nás ve škole konalo 
taktické cvičení hasičů. 
Sjelo se k nám hned několik hasičských sborů: HZS Lanškroun, HZS Ústí nad Orlicí, 
JSDH Žichlínek, JSDH Lanškroun a JSDH Tatenice. 
Cvičení mělo svůj scénář, jehož cílem bylo prověření práce a součinnosti požárních 
jednotek, evakuace ohrožených osob a seznámení zasahujících jednotek s objektem 
školy. Zadání cvičení: zaměstnankyním ve školní jídelně se nepodařilo uhasit požár, 
který vznikl závadou na elektroinstalaci a oheň se šíří. Kuchařka voláním „Hoří!“ a 
zvoněním vyhlašuje požár. Dochází k evakuaci dětí, učitelů a zaměstnanců školy 
mimo budovu. Ředitel ohlašuje situaci na linku 150. 
Děti jsou shromážděny na bezpečném místě zahrady a přepočítány. Pohřešovány 
jsou tři děti a učitelka, učitelka s jedním dítětem mává z okna v patře školy, o situaci 
dalších dětí se neví. Sjíždějí se hasiči a vnikají do školy. Pomocí žebříku jsou 
zachráněny učitelka a dítě, dvě děti nalezené v suterénní šatně jsou také zachráněny 
a vyvedeny z budovy. Dětem je nasazena kyslíková dýchací maska, je jim změřena 



hladina kyslíku v krvi. Požár je dohašen, zásah hasičských sborů byl úspěšný. Poté 
velitel zásahu nprap. Jiří Šenkýř cvičení ukončuje. 
Tento zásah byl sice jen cvičný, ale přesto byl velmi vzrušující a napínavý. A poučný. 
Děti měly možnost sledovat celé cvičení opravdu zblízka a přitom byly od 
zasahujících jednotek chráněny oplocením školní zahrady, aby nevběhly mezi 
zasahující hasiče a jejich techniku. Po ukončení zásahu byly všechny sbory ochotny 
setrvat delší čas na místě, aby si děti prohlédly hasičská auta, jejich výstroj a výzbroj. 
Členové všech zasahujících jednotek se dětem věnovali, vysvětlovali a odpovídali na 
všetečné otázky žáků. Ti si dokonce mohli prolézt kabiny aut i osahat vybranou 
zásahovou techniku. Za to patří všem zúčastněným hasičům naše poděkování. 
Naučné dopoledne se velmi líbilo a pro některé děti bylo i inspirací při volbě jejich 
budoucího povolání. Děti si vyzkoušely evakuaci, kterou díky klidnému a 
rozhodnému přístupu učitelek zvládly perfektně a bez panikaření. Jsme také rádi, že 
členové hasičských sborů, které by se k naší škole sjely i v případě ostrého zásahu, 
se mohli seznámit s budovou školy. Oprávněně se budeme cítit bezpečněji a 
připravenější. 
 
23. 10. Ukázka výuky matematiky metodou Hejného 
 
V pondělí 23. 10. 2017 byly pro rodiče připraveny ukázky pojetí a výuky matematiky 
podle metody Hejného. Rodiče měli možnost blíže se seznámit s touto metodou a 
nahlédnout do jejich útrob. Počítali některé příklady z určitých prostředí, která jim 
byla předvedena. I když je pravdou, že tradiční matematika a matematika vyučovaná 
metodou Hejného rozděluje rodiče na dva tábory, pokusily jsme se s kolegyněmi o 
bližší přiblížení. Snažily jsme se o vysvětlení v některých problematických oblastech 
a nastínění toho, co tato metoda umožňuje. Nejedná se jen o netradiční způsob 
matematiky, který využívá řada alternativních škol, ale tato metoda umožňuje rozvíjet 
kognitivní schopnosti u dětí, které samy hledají souvislosti a vztahy mezi jednotlivými 
matematickými postupy. Je také důležité si uvědomit, že tato metoda není 
samospasitelná, je nástrojem rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. 
 
12. 12. Vánoční jarmark s besídkou 
 
Adventní čas tohoto roku jsme se rozhodli na naší škole vyplnit tradiční akcí, která 
přináší nejen užitek, ale také příjemnou atmosféru, radost a zábavu. Vánoční jarmark 
s besídkou proběhl v úterý 12. 12. 2017 od 17 hodin tentokrát na místním sále v 
Žichlínku. Návštěvníci, kteří společenský sál zcela zaplnili, zde nejen mohli shlédnout 
vystoupení dětí mateřské školy a žáků základní školy, ale poté si i na vánočním 
jarmarku koupit krásné výrobky a dekorace. Díla vytvořená dětmi MŠ a žáky ZŠ a 
doplněná výtvory zhotovenými rodiči při vánočních dílnách, zdobila stoly po obou 
bočních přísálích. 
Program besídky zahájila mateřská škola Žichlínek. Vystoupení předvedla třída 3-4 
letých Berušek s básničkou Beruška a písněmi s pohybem: Berušky a Uspávanka. 
Dále se představila třída starších dětí (4-7 let) Sovičky s písněmi: Mravenčí 
ukolébavka a Bubu šaráda a básněmi: Chumelí se, chumelí, Vezmu baňku, Až 
zazvoní zvoneček. 
Představení žáků základní školy zahájila první třída, která předvedla tanec 
Sněhuláci, a zazpívala píseň Už Martin. Druháci a třeťáci zarecitovali básně: 
Hvězdička a Rybí Vánoce. Žáci čtvrté a páté třídy zatancovali taneček na skladbu 
Cotton Eye Joe ve stylu country tance. 



Program obohatily výstupy žáků z jednotlivých kroužků. Zaujali hráči na flétničky, 
kteří předvedli i náročnější skladby a koledy. Taneční kroužek nás unesl poetikou 
tance Vločka a dramatický kroužek zahrál krátké představení Ježíškův dárek. 
Na závěr jsme si všichni zazpívali veselou koledu Pásli ovce valaši. 
Obecenstvo děti odměnilo bouřlivým potleskem. A děti, letos poprvé vystupující na 
pódiu, si odnášely hluboký zážitek z vystoupení před nabitým publikem. To s 
pochopením a shovívavě přehlíželo některé nedokonalosti. Vždyť cílem bylo připravit 
hluboký společný zážitek, být jednotní: rodiče, děti i učitelé, se snahou o vzájemné 
porozumění. A nejen v čase adventním. 
Pak už přišel čas vánočního jarmarku. Aranžované výrobky si děti s rodiči se zájmem 
nejen prohlíželi, ale i jako připomínku výtvorů dětí žichlínské školy si je kupovali 
domů. Výtěžek z jarmarku a dobrovolného vstupného bude použit mateřskou školou 
na kulturní akce pro děti a základní škola doplní vybavení školní družiny, kterou v 
části týdne každé dítě navštěvuje. 
 

7.1.2 Průřez školními akcemi mateřské školy v 2. pololetí 2017/2018 
 
7. 2.  Grafomotorický kurz 
7. 2. – 18. 4., 7 lekcí,  
středy 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4. a 18. 4. 2018 od 15 do 16 hodin 
 
Základní škola a Mateřská škola Žichlínek má jeden z nejpropracovanějších systémů 
přípravy dětí předškolního věku na vstup do 1. třídy základní školy zdaleka nejen na 
Lanškrounsku. I proto se o kurz zajímali i rodiče dětí z Lanškrouna. Přednostně je 
však určený pro děti z MŠ Žichlínek a jimi byl kurz zcela naplněn. 
Letos si připravovaly a vedly grafomotorické kurzy střídavě všechny paní učitelky 
základní školy: paní učitelka Špačková, Mgr. Brokešová a Mgr. Sekaninová. Všech 
kurzů se účastnili rodiče a blízcí dvaceti předškoláků. Děti se připravovaly zábavnou 
formou, ale stejně přínosné byly kurzy i pro rodiče, kteří získali vhled na správné 
metody rozvoje a vedení svých dětí, budoucích čtenářů a spisovatelů. I proto se 
těšíme na budoucí prvňáčky, kteří jsou velmi šikovní. Za to patří poděkování rodičům 
i paním učitelkám Soviček, paní Petře Mihulkové a paní Elišce Glocarové.  
Všech grafomotorických kurzů se zúčastnili prakticky všechny děti se svými rodiči. 
Pro závěrečný kurz, který byl určený především rodičům, škola objednala lektorku 
„zvenku“. Ta jej věnovala pěstování odpovědnosti a sebekontroly nejen u dětí. 
Rodiče se však na „svůj“ kurz dostavili v minimálním počtu. 
 
6. 4.        Zahájení plavání (Sovičky) 
 
Pro plavecký kurz složený z deseti lekcí využily děti z mateřské školy bazén ZŠ 
Dobrovského Lanškroun. Pro malé děti byl bazén v sousedním Lanškrouně nejen 
blízko, ale především svými rozměry i hloubkou pro výuku nových plavců ideální. 
Však si jej taky děti užily! 
 
19. 4.     Projektový den v MŠ – Den země 
 
Ochrana a čistota prostředí, ve kterém žijeme a kterým jsme dennodenně obklopeni, 
to děti vnímají od nejmenšího věku. Projektový den pomohl, aby si děti uvědomily, že 
i samy mohou přispět a zlepšit okolí místa, kde žijí; s kamarády, s rodiči. 
 



14. 5.     Zápis dětí do MŠ 
 
Ve školním roce 2018/2019 budou opět otevřeny dvě třídy v mateřské škole. 
V květnovém zápisu bylo přijato celkem 15 dětí, další 4 děti byly přijaty v srpnovém 
termínu zápisu. 
Ve školním roce 2018/2019 bude mateřskou školku Žichlínek navštěvovat 47 dětí, 
z toho 24 dívek. V I. třídě bude 23 dětí a paní učitelky Hana Krátká, která nahradí 
paní učitelku Janu Šenkýřovou odcházející na mateřskou dovolenou, a paní vedoucí 
učitelka Petra Mihulková s asistentkou pedagoga Květoslavou Filipovou.  
Ve II. třídě bude 24 dětí, třídní paní učitelka Eliška Glocarová a paní učitelka Marcela 
Skalická s asistentkou pedagoga paní Lucií Nečkovou. 
 
14. – 18. 5.  Projektový týden „Barevný týden“ 
 
Pondělí – žlutá; Úterý – barevné oblečení vhodné do divadla v Šumperku na 
pohádku Duhová zahrada; Středa – červená; Čtvrtek– zelená (za „Zeleným 
pokladem“); Pátek– modrá 
 

7.1.3 Přehled akcí základní školy v 2. pololetí 2017/18 
 
2. 3.  Dětská scéna 2018 
 
Březen – měsíc knihy zahájilo školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2018“. Do 
něj postoupili žáci z třídních kol. Žáci přednášeli vybrané básně nejen před porotou, 
která byla sestavena z pedagogů školy, ale i před publikem, které tvořili spolužáci. 
 
5. 3.  Čtenářská soutěž 
 
Účastníci soutěže četli na čas a museli dbát na přesnost a vnímání toho, co čtou. 
Nejlepší byli odměněni knihou. 
 
20. 3.  Okresní kolo soutěže v přednesu 
 
Na přehlídce dětských recitátorů v Ústí nad Orlicí reprezentovaly školu 4 nejlepší 
žákyně. Odnesly si zkušenost, že k úspěchu před větším publikem nestačí hezky 
přednášet svou myšlenku „pro sebe“, ale je zapotřebí neostýchat se a zřetelně, jasně 
odprezentovat vlastní přednes plnému sálu. 
 
22. 3.  Setkání s knihou a příběhy 
 
Nejen pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče bylo připraveno velmi příjemné setkání u 
příležitosti měsíce knihy a poezie a v předvečer noci s Andersenem ve čtvrtek od 18 
do 21 hodin. Čtenářské dílny a soutěže, setkání s panem spisovatelem Faltusem, 
divadelní představení i sestavování vlastních příběhů či čtení knih rodiči a učiteli 
dětem, to byl bohatý program literárních dílen a setkání s knihou. 
 
23. 3.  Vynášení Moreny 
 
Děti se vesele rozloučily se zimou, nechaly ji odplout po vodě a přivítaly jaro. Nebo 
letos spíš rovnou léto? 



 
28. 3.  Návštěva městské knihovny a exkurze do tiskárny  

"Jak vzniká kniha" 
 
Celý měsíc se žáci měli možnost naučit "příběh knihy". Od nápadu a tvoření, přes 
vznik grafiky a vlastní vytištění, po prezentaci vytvořeného díla před publikem. 
Nejvíce se člověk naučí vlastní zkušeností. A děti takovou příležitost dostaly. 
 
 
22. 3. – 31. 5. Plavecký kurz (10 lekcí) 
 
Každý čtvrtek v tomto období probíhal v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v 
Krytém plaveckém bazénu Česká Třebová. Vodníků se děti bát nemusí ani o 
prázdninách, každé už umí plavat. 
 
23. 4.  S prarodiči na zahradě 
 
Děti mohly pracovat na úpravě školní zahrady, záhonků i keřů se svými prarodiči. A 
také se od všech zúčastněných naučit ochotě, nesobeckosti a spolupráci. Děkujeme! 
 
25. 4.  Zápis do 1. tříd 
 
K letošnímu zápisu se dostavilo 18 dětí. Tři rodiče požádali o odklad, všem bylo 
vyhověno. Do samostatné první třídy školního roku 2018/19 nastoupí 15 dětí. Třídní 
učitelkou bude paní Radka Špačková. 
 
11. 5.  Beseda o třídění odpadů 
 
11. a 14. 5. Školní kolo soutěže Poznávání přírodnin 
 
Základní škola Žichlínek je venkovskou školou, proto je důležité, aby děti znaly, uměli 
pojmenovat přírodu ve svém okolí. A také aby škola dokázala děti v poznávání 
přírody připravit lépe než městské. Seznam přírodnin pro 2. a 3. ročník obsahoval 25 
živočichů, 25 rostlin a 8 neživých přírodnin. Seznam přírodnin pro 4. a 5. ročník 
obsahoval 70 živočichů, 70 rostlin a 12 neživých přírodnin. 
 
23. 5.  Regionální kolo v přírodovědné soutěži Poznávání přírodnin 
 
Do soutěže se přihlásilo celkem 31 škol z celého Pardubického kraje. Naši školu 
reprezentovalo šest z dvanácti žáků 4. a 5. ročníku a všech pět žáků 3. ročníku. 
Vlastně všichni, kteří navštěvují příslušný ročník, se měli možnost popasovat s 
nejlepšími žáky v poznávání přírodnin z celého kraje. A nevedli si vůbec špatně, 
většinou končili v první polovině výsledkové listiny.  
Gratulace letí zejména k Alžbětě Hubálkové, která v konkurenci 86 soutěžících ve 
své kategorii obsadila nádherné 4. místo! 
 
30. 5.   Exkurze do divadla a planetária v Hradci Králové 
 
Divadelní představení Medová královna děti zhlédly v divadle Drak. Poté se 
přesunuly na Nový Hradec, kde se rozdělily na 1. až 3. ročník a 4. a 5. ročník. 



Nejprve si prošly naučné stezky planetární a galaktickou a pak navštívily planetárium. 
Žáci 4. a 5. ročníku zhlédli i historickou stavbu kostela a na hřbitově si popovídali s 
hrobníkem. I to k životu patří, úcta k zemřelým i znalost, jak se o ně postarat. 
V planetáriu se nad nimi rozvinula hvězdná obloha a cesta od země k sousedním 
planetám, ke Slunci i do souhvězdí, které se nad námi každou noc rozprostírají. Na 
závěr přišla úžasná naučná pohádka. 
 
12. 6.  Atletika Rudoltice 
 
20. ročník atletických přeborů čtyř škol Lanškrounska proběhl v úterý 12. 6. od 8 do 
13 hodin na fotbalovém hřišti v Rudolticích. Děti soutěžily v disciplínách: 60 m, hod 
míčkem, skok daleký, 300 m (1. a 2.r.), 600 m (3. a 4.r.), 900 m (5.r.). Do soutěží se 
zapojilo 20 z 45 žichlínských školáků. Nejúspěšnějším sportovcem ZŠ Žichlínek se 
stal Lukáš Krátký, který vybojoval ve svých dvou disciplínách 1. a 2. místo. 
 
20. 6.  DivadloMuzikoČtení a pasování na čtenáře 
 
Na sále kulturního domu v Žichlínku děti předvedly rodičům a návštěvníkům více než 
hodinový bohatý program. Na začátku vystoupili prvňáčci s písničkou, pak za nimi na 
pódium přišel král, aby mu děti ukázaly, jak se za první rok naučily číst a mohly být 
pasovány na čtenáře. Umění číst otevřelo dětem celý nový svět, už nejsou odkázány 
jen na to, co jim kdo napovídá. Poté se představily jednotlivé zájmové kroužky při 
škole, kroužek flétny, taneční kroužek. Hlavní roli sehrál kroužek dramatický s velmi 
nápaditým pohádkovým scénářem. Pro děti i pro dospělé. 
 
26. 6.  Školní výlet: hrad – zámek – muzeum – procházka 
 
Na závěr školního roku se děti vypravily na „tajný“ výlet. Díky podpoře ZOD 
Žichlínek, které převzalo náklady na dopravu autobusem, takže ji rodiče nemuseli 
hradit, se z třídního fondu platily pouze vstupy. Děti si vyšláply na hrad Potštejn, kde 
hledaly podkovy jako indicie vedoucí k pokladu. Pak sestoupily k Tiché Orlici a 
procházkou parkem mezi ní a mlýnským náhonem od indiánského tábora Vochtánka 
zamířily k cukrárně, kde doplnily energii. Ta se jim hodila, protože v sousedních 
Doudlebách nad Orlicí se rozdělily. Část prošla přírodovědné muzeum s koutkem 
domácích hospodářských zvířat a druhá skupina mezitím zhlédla původně 
renezanční zámek. 1. a 2. ročník provázela paní průvodkyně, která zaujala tak, že 
děti téměř ani nedutaly, starší 3., 4. a 5. ročník provázel dokonce sám majitel zámku, 
jehož předkové zámek postavili. Vyprávěl příhody spojené s jednotlivými místnostmi i 
přesah historie do dneška a budoucnosti. Školní výlet se opravdu vydařil a byl i 
hodně poučný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
včetně vzdělávání ředitele školy   
 

8.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy             
 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Mgr. Miloš Krejčí Kvalifikační studium pro ředitele škol 
a školských zařízení 

NIDV Pardubice 

Radka Špačková Konsolidace základů anglického 
jazyka pro budoucí učitele 
anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 

Univerzita Palackého 
Olomouc 

 Učitelství pro první stupeň Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého 
Olomouc 

Květoslava Filipová Metodická podpora asistenta 
pedagoga 

CCV Pardubice 

 Vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením na ZŠ 

CCV Pardubice 

 

8.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy 
 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Petra Mihulková, 
DiS. 

Kurz DVPP zaměřený na podporu 
přirozeného rozvoje řeči 

CCV Pardubice 

 Otázka laterality v předškolním věku CCV Pardubice 

Eliška Glocarová, 
DiS. 

Motivačně pohybové hry CCV Pardubice 

Jana Šenkýřová Kurz DVPP zaměřený na podporu 
přirozeného rozvoje řeči 

CCV Pardubice 

 Jak učit v MŠ a nezbláznit se – „Co 
je opravdu důležité“ – rozvoj 
osobnosti 

INFRA,s.r.o 

 Co nám přinesla inkluze MAP Lanškroun 

Martina 
Šemberová, DiS. 

Muzikofiletika CCV Pardubice 

 Co nám přinesla inkluze MAP Lanškroun 

 Neurotické dítě v MŠ a ZŠ CCV Pardubice 

Lucie Nečková, 
DiS. 

Metodická podpora asistenta 
pedagoga 

CCV Pardubice 

 Problematika edukace klienta s PAS CCV Pardubice 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1 Účast žáků v soutěžích 
 

9.1.1 Logická olympiáda 
 
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a 
pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, 
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování.Této soutěže se zúčastnilo 14 žáků naší školy.  
 

9.2.2 Dětská scéna 2018 
 
Březen – měsíc knihy zahájilo školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2018“. Do 
něho postoupili žáci z třídních kol. Žáci přednášeli vybrané básně nejen před 
porotou, která byla sestavena z pedagogů školy, ale také před publikem, které tvořili 
spolužáci.  Na přehlídce dětských recitátorů v Ústí nad Orlicí reprezentovaly školu 4 
nejlepší žákyně – Anna Gregorová, Lucie Dulkajová, Karolína Urbánková a Alžběta 
Hubálková.  Odnesly si zkušenost, že k úspěchu před větším publikem nestačí hezky 
přednášet svou myšlenku „pro sebe“, ale je zapotřebí neostýchat se a zřetelně, jasně 
odprezentovat vlastní přednes plnému sálu. 

 

9.2.3 Čtenářská soutěž  
 
V březnu jsme pro děti připravili Čtenářskou soutěž, ve které si mohly porovnat své 
dovednosti ve čtení. O zájemce nebyla nouze, do soutěže se zapojili tři čtvrtiny žáků 
z celé školy. Po přečtení textu odpovídali žáci na různé otázky – prokázali tak, jak 
rozumí danému textu. Hodnotili jsme též správnost a rychlost čtení.  
Čtenáři, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi knihu. Ani ostatní však 
s prázdnou domů neodcházeli. Drobné dárky v podobě notýsků, záložek a dalších 
drobností jim budou soutěž připomínat. Velké poděkování patří sponzorovi, který 
soutěž podpořil finančním příspěvkem na zakoupení cen. 
Přehled výsledků:  
1. třída – 1. místo – Matyáš Javorek 
       2. místo – Vilma Dulkajová    
                3. místo – Dita Mrázková                                             
2. třída – 1. místo – Vanessa Chuckwuodi 
      2. místo – Veronika Marková 
                3. místo – Marcel Bartáček 
3. třída – 1. místo – Lucka Dulkajová  
                2. místo – Lukáš Novák          
4. třída – 1. místo – Karolína Urbánková 
                2. místo – Lukáš Gregora a Jan Venzara (oba měli shodný čas)                           
5. třída – 1. místo – Tibor Synek 
                2. místo – Natálie Horáková 
               
 



9.2.4 Přírodovědná soutěž 
 
S příchodem jara se v naší škole již tradičně připravovali žáci na Přírodovědnou 
soutěž, jejíž školní kolo se konalo 11. a 14. května. V tyto dny se všechny ročníky 
proměnily v botanickou zahradu a říši zvířat. Žáci poznávali a zapisovali názvy 
rostlin, živočichů, nerostů a hornin do záznamových archů.  
Nejlepší přírodovědci a přírodovědkyně se 24. května zúčastnili regionálního kola 
v České Třebové Do soutěže se přihlásila celkem 31 škola z celého Pardubického 
kraje. Naši školu reprezentovalo šest z dvanácti žáků 4. a 5. ročníku a všech pět 
žáků 3. ročníku. Vlastně všichni, kteří navštěvují příslušný ročník, se měli možnost 
popasovat s nejlepšími žáky v poznávání přírodnin z celého kraje. A nevedli si vůbec 
špatně, většinou končili v první polovině výsledkové listiny. Gratulace letí zejména k 
Alžbětě Hubálkové, která v konkurenci 86 soutěžících ve své kategorii obsadila 
nádherné 4. místo! 
 

9.2.5 Celorepubliková výtvarná soutěž 
 
Téma celorepublikové soutěže bylo Výročí sta let Československa. Žáci naší školy 
na toto téma tvořili vlastní návrhy poštovních známek. 
 

9.2.6 Atletické závody v Rudolticích 
 
20. ročník atletických přeborů čtyř škol Lanškrounska proběhl v úterý 12. 6. od 8 do 
13 hodin na fotbalovém hřišti v Rudolticích. Děti soutěžily v disciplínách: 60 m, hod 
míčkem, skok daleký, 300 m (1. a 2. r.), 600 m (3. a 4. r.), 900 m (5. r.). Do soutěží 
se zapojilo 20 ze 45 žichlínských školáků. Nejúspěšnějším sportovcem ZŠ Žichlínek 
se stal Lukáš Krátký, který vybojoval ve svých dvou disciplínách 1. a 2. místo. 
 

10 Základní údaje o hospodaření školy 
Viz Příloha č. 1 a č. 2 
 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

11.1 Ovoce a zelenina do škol 
 
Naše škola se opět zapojila do tohoto programu. Cílem projektu "Ovoce a zelenina 
do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotní 
stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu 
ovoce a zeleniny.  
 

11.2 Skutečně zdravá škola 
 
Školní jídelna je od března 2017 zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. Jedná 
se o komlexní program zdravého školního stravování pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí a zemědělství. Plněním kritérií Skutečně zdravé školy může naše 



škola získat ocenění v podobě bronzové nebo stříbrné medaile.Do projektu je 
zapojena celá škola. 
Ve školní jídelně se používají základní suroviny (čerstvá zelenina, ovoce, brambory), 
minimalizuje se množství cukru, soli, polotovarů a instatních potravin, hlavní jídlo se 
podává s dostatkem zeleniny, respektují se potřeby dítěte a čas na jídlo. 
Mezi prvotní kritéria patří řádné proškolení kuchařek, zařazování sezónních a  
čerstvých surovin, rozšíření použití celozrnných obilovin a luštěnin, výroba 
neslazených nápojů a další.  
Do tohoto projektu jsou zapojeni i školáci, kteří mají před školou své záhony, o které 
se starají. Vypěstovaná zelenina se využivá k přípravě pokrmů ve školní jídelně. Žáci 
se také mohou přihlásit do zájmového kroužku Kuchtík, kde se řídí kritérii Skutečně 
zdravé školy a učí se připravovat jednoduché pokrmy. 
  

12 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

12.1 Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 
 

 
 
Od 1. 9. 2016 se naše škola zapojila do programu výzev Šablony pro MŠ a ZŠ, který 
trvá až do 31. 8. 2018. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, 
spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
V tomto školním roce si naše škola vybrala tyto projekty: Školní asistent – personální 
podpora MŠ, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ, Školní 
asistent – personální podpora ZŠ a Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 
ZŠ. V dalším školním roce se bude v těchto projektech pokračovat a budou se 
rozvíjet další oblasti vzdělání a podpory.  
 

13 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 
 
Odborová organizace ani organizace zaměstnavatelů na naší škole nepůsobí.  
 

13.1 Spolupráce s rodiči  
 
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. V tomto školním roce proběhly na základní 
škole čtyři schůzky, které se uskutečnily v září, listopadu, lednu a v dubnu.  
První schůzka byla společná a na dalších vyučující individuálně informovali rodiče o 
prospěchu a chování žáků. V tomto školním roce se individuálních rodičovských 
schůzek mohly účastnit i jejich děti. Tuto variantu jsme zvolili z toho důvodu, aby děti 



byly přítomny rozhovoru mezi učitelem a rodičem a mohly se do rozhovoru volně 
zapojit i sdělit svůj pohled na výsledky své práce i vznést připomínky k hodnocení. 
V průběhu roku se s rodiči setkáváme i neformálně při různých akcích pořádaných 
pro širokou veřejnost (přednášky Matematika Hejného, Slavnost světýlek, Vánoční 
dílny, Vánoční jarmark, Grafomotorické kurzy, Divadlomuzikočtení a další).  
 

13.2 Spolupráce s Obcí Žichlínek 
 
Spolupráce školy s Obcí Žichlínek je na dobré úrovni. Spolupráce probíhala nejen na 
úrovni organizace rozličných akcí pro děti a veřejnost (Slavnost světýlek, Vítání 
občánků, Divadlomuzikočtení, Dětský den, atd.), ale i při řešení problémů 
s nevyhovující kapacitou učeben ve škole.   
V neposlední řadě se konala v průběhu celého školního roku setkání vedení školy se 
starostou obce. Ředitel školy se účastnil všech zasedání zastupitelstva obce, kde se 
projednávaly a řešily aktuální problémy.  
  

13.3 Spolupráce se sponzory 
 
Velké poděkování patří všem, kteří finančně či jiným způsobem podporují naše děti a 
žáky na jejich cestě za vzděláním. Díky jejich darům se, mimo jiné v tomto roce, 
uskutečnil ohňostroj v rámci akce Slavnost světýlek, byly zakoupeny nové didaktické 
pomůcky do MŠ i ZŠ, proběhlo Dětské odpoledne, atd.  
Společnost Schaeffler poskytla škole finanční dar 10000,- Kč na vybavení mateřské 
školy hračkami do venkovní zahrady.  
Zámečnictví Michal Šenkýř zdarma vyrobilo a dodalo kovovou tabuli do družiny.  
ZOD Žichlínek uhradilo dopravu dětí do přírodovědného muzea v Doudlebách n. Orl. 
 

14 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
nebyly žádány.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žichlínku 12. 10. 2018 
 
 
 
……………………………. 
Mgr. Miloš Krejčí 
ředitel školy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednáno školskou radou 
Podle § 168 odst. 1, písm. b, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 
 
 
 
V Žichlínku dne………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Radka Špačková 
předsedkyně školské rady 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Mgr. Dana Krátká 
členka školské rady 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Mgr. Blanka Hubálková 
členka školské rady 


