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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

za školní rok 2018/2019 
 

 
 

 
 
 
Výroční zpráva byla zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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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 52 
Mateřská škola 107590344   65 47 
Školní jídelna 102942561 125 99 dětí / 16 

dospělých 
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 / Bc. Blanka Indrová 

 

http://www.zsamszichlinek.cz/
mailto:reditel@zsamszichlinek.cz
mailto:obec@zichlinek.eu
mailto:reditel@zsamszichlinek.cz
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Školská rada 
 
Tříčlenná školská rada pracovala ve složení Radka Špačková (zástupce pedagogů), 
Mgr. Dana Krátká (zástupce zřizovatele) a Mgr. Blanka Hubálková (zástupce rodičů), 
a to do listopadu 2018, kdy končilo tříleté funkční období školské rady a došlo k novým 
volbám členů školské rady. Jich se rozhodla neúčastnit paní Mgr. Blanka Hubálková. 
 
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Žichlínek byla ke dni 13. 11. 2018 
kompletně zvolena pro období 2018 - 2021 v následujícím tříčlenném složení: 
 
Mgr. Dana Krátká, členka školské rady jmenovaná zřizovatelem 
- nominace a volba zřizovatelem proběhla 30. 10. 2018, viz. Zápis z ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek konaného dne 30. 10. 2018 
Bc. Blanka Indrová, členka školské rady volená zákonnými zástupci nezletilých žáků 
- nominace probíhala od 8. 11. do 13. 11. 2018, volba se konala v úterý 13. 11. 2018 
od 15.30 do 17.30 při konzultacích o prospěchu a chování žáků, viz 
http://www.zsamszichlinek.cz/skolska-rada-vysledky-voleb/ 
Radka Špačková, členka školské rady volená pedagogickými pracovníky školy 
- nominace a volba proběhla 13. 11. 2018 při konání pedagogické rady za první čtvrtletí 
školního roku 2018/2019, viz zápis z pedagogické rady. 
 
Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Na říjnovém jednání byl přítomen 
pan ředitel Mgr. Miloš Krejčí, který školské radě představil výroční zprávu za školní rok 
2018/19, s personálním složením pedagogického sboru, s úpravami ve školním řádu 
a s harmonogramem akcí na nový školní rok. V listopadu ředitel školy svolal první 
ustavující jednání nově zvolené školské rady dle § 167 Školská rada zákona č. 
561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). Na tomto jednání si školská rada zvolila předsedkyní paní 
Radku Špačkovou, která svolává všechna další jednání školské rady. 
 
1.7 Charakteristika školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Žichlínek vykonává činnost mateřské školy, základní 
školy s prvním až pátým ročníkem, školního zařízení školní družina a školní jídelny 
jako zařízení školního stravování.  
Škola se nachází v centru malebné obce, která k 1. 1. 2019 měla 1 005 obyvatel. 
  
Mateřská škola je školkou s celodenním provozem denně od 6.30 do 16.00 hodin, 
k dispozici jsou dvě samostatné třídy s vlastními ložnicemi. Ke třídám přísluší 
odpovídající počet sociálních zařízení a šatny. Děti mají šatny v přístupových 
chodbách k hernám. Zaměstnanci využívají kancelář a kabinet. Kromě místních 
navštěvují MŠ i jednotlivé děti ze Sázavy, Lubníku a nedalekého města Lanškroun. 
Vzdělávání je realizováno podle ŠVP PV „Rok plný barviček“. Mateřská škola má 
v průběhu dne k dispozici vyhrazenou velkou zahradu. 
 
Základní škola disponuje čtyřmi kmenovými učebnami, počítačovou učebnou a 
keramickou dílnou, šatnou, kabinetem s pomůckami, sborovnou, ředitelnou a 
oddělenými dívčími a chlapeckými sociálními zařízeními. Vyučování v základní škole 
začíná v 8 hodin.  
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Čtyřtřídní dispozice budovy neumožňuje výuku pěti ročníků samostatně v pěti 
třídách. Za velký úspěch lze proto považovat rozhodnutí zastupitelstva 
podniknout kroky k zajištění přístavby budovy! Přání mnoha rodičů, aby každá 
třída mohla být v ZŠ a MŠ Žichlínek vyučována samostatně, se přiblížilo. Ředitel 
školy připravoval se samosprávou obce Žichlínek projekt přístavby a rekonstrukce.  
 
Ve školním roce 2018/2019 bylo vyučováno 52 žáků ve čtyřech třídách. V samostatné 
I. třídě byl 1. ročník s 15 žáky, ve II. třídě 2. postupný ročník s 10 žáky, ve III. třídě byl 
3. ročník s 15 žáky a v IV. třídě byl spoj 4. a 5. ročníku po 6 žácích celkem s 12 žáky. 
 
První ročník byl pro nedostatečnou kapacitu učeben budovy školy vyučován v učebně, 
která po vyučování sloužila dětem jako školské zařízení školní družina. Většina dětí je 
místních, dvě dojíždějí ze sousední vesnice Sázava. Dopravní obslužnost z těchto 
obcí není vyhovující, v obci podél silnice jsou chodníky vybudovány úsekově, proto 
žáci naší školy v ranních i odpoledních hodinách navštěvují školní družinu.  
 
Výuka probíhá podle ŠVP ZV „Škola hrou“. Již čtvrtým rokem vyučujeme matematiku 
dle Hejného metody.  
 
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 8 dětí.  
 
Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Učebna III. třídy 
stabilní nástěnnou nepohyblivou tabulí, ostatní učebny bílými keramickými tabulemi 
typu triptych s pojezdy. Do učebny I. třídy, ve které je v odpoledních hodinách také 
školní družina, byla zakoupena nejmodernější sestava tabule Triptych K 200 x120 cm 
včetně rozšíření sestavy na IAS s dataprojektorem a rozšíření sestavy o dotykovou 
jednotku pro ovládání prstem. Před otevřením školního roku 2018/2019 byly 
vymalovány sokly chodeb a schodiště, byla vymalována učebna IV. třídy a opraveny 
malby v dalších učebnách. 
 
Školní družina byla v tomto školním roce provozována v samostatné učebně, která, jak 
zmíněno výše, v dopoledních hodinách slouží pro výuku 1. ročníku. 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. 
 
Budova je částečně podsklepená, v suterénu je šatna ZŠ a keramická dílna.  
 
Všechny děti mohou v jihozápadní části školy 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 vybudovaný areál (dokončení 
podzim 2018, kolaudace 2019) s beachvolejbalovým kurtem, tréninkovým fotbalovým 
hřištěm s umělou trávou a tartanový dvoudráhový okruh (cca 200 m) s rovinkou cca 
60 m. Ve vzdálenosti do 250 m od školy je i fotbalové hřiště.  
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1.7.1 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. 15 11 
II. 2. 10 7 
III. 3. 15 8 
IV. 4. 6 4 
 5. 6 3 
ZŠ celkem  52 33 
MŠ   47 24 
ZŠ a MŠ celkem  99 57 

 
2 Přehled oborů vzdělání 
 
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk 
79-01-C/01 Základní škola denní český 



7 
 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
3.1 Personální zabezpečení 
 
3.1.1 Základní škola 
 
Mgr. Miloš Krejčí                   Mgr. Lucie Brokešová 
ředitel, třídní učitel II. třídy (2. ročník)   zástupkyně ředitele 
PF Hradec Králové     třídní učitelka IV. třídy (4. a 5. ročník) 
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. Ivana Mastíková    Radka Špačková          
třídní učitelka III. třídy (3. ročník)   třídní učitelka I. třídy (1. ročník)   
PF Hradec Králové     SPŠ Litomyšl, vychovatelství 
obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ    PF UP Olomouc, studující 3. r. učit. 1. stupeň 
 
Bc. Květoslava Filipová    Klára Křevká 
asistentka pedagoga      vychovatelka  
PF UP Olomouc     SOŠ High School Hradec Králové 
Pedagogické poradenství a školský management předškolní a mimoškolní pedagogika 
(od 1.2.2019) 
 
Vendula Mrázková     Dagmar Hegerová    
školnice (do 30.9.2018)     školnice (od 1.10.2018) 
 
3.1.2 Mateřská škola 
 
Petra Mihulková, DiS.  Bc. Hana Krátká   Eliška Glocarová, DiS. 
vedoucí učitelka MŠ  učitelka MŠ   učitelka MŠ 
VOŠPg Litomyšl   Pedagogická fakulta  VOŠPg Litomyšl 
Pedagogika specifických Univerzity Palackého Olomouc Pedagogika specifických                    
činností ve volném čase obor Učitelství mateřské školy činností ve volném čase  
 
Marcela Skalická  Lucie Nečková, DiS. Bc. Květoslava Filipová 
učitelka    asistentka pedagoga  asistentka pedagoga 
VOŠPg Litomyšl  VOŠ sociální Česká Třebová PF UP Olomouc 
Pedagogika volného času Sociální práce   Pedagogické poradenství a 

školský management (do 31.1.2019) 
Petra Zemachová 
školnice 
SOU papírenské Lanškroun - Strojník    
 
3.1.3 Školní jídelna 
 
Andrea Schemberová    Dana Šmidová   
vedoucí školní jídelny      vedoucí kuchařka (do 30.6.2019)   
ISŠ Lanškroun      SOU zemědělské Vysoké Mýto 
Podnikání v oborech obchodu a služeb   Kuchař  
 
Petra Břízová (od 11/2017)    Alena Ležovičová 
pomocná kuchařka      hlavní kuchařka (od 1.7.2019) 
SOU Lanškroun - Rodinná škola     
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Pracovníci Fyzické osoby  

k 30. 9. 2018 
Přepočteno na úvazky  
k 30. 9. 2018 

Pedagogičtí celkem 11 10,50 
- z toho v MŠ 4 4,00 
- z toho v ZŠ 4 4,00 
- vychovatelé 1 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 2 6 5 3 0 
Z toho žen 0 2 6 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 3,00 1 
ŠD 1 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 24. 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. I v letošním roce byly grafomotorické kurzy tematicky 
zaměřeny na pohádky. 
Tento populační ročník nebyl tak silný, k zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 
7 dětí. Budoucí prvňáci spolu se svými rodiči navštívili všechny třídy, kde se seznámili 
s paními učitelkami zdejší školy a absolvovali úkoly, které měly prověřit jejich 
připravenost do první třídy. Všechny děti byly přijaty k základnímu vzdělávání od 
školního roku 2019/2020. Tři z nich požádaly prostřednictvím svých zákonných 
zástupců o odklad povinné školní docházky a bylo jim vyhověno.  
Do prvního ročníku nastoupili k 1. září 2019 4 žáci.  
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5 Organizace školního roku 
 
5.1 Rozvrh hodin 
V tomto školním roce bylo pět ročníků rozděleno do čtyř tříd.  
První, druhý a třetí ročník jsou samostatně bez spoje. Čtvrtý a pátý ročník jsou 
spojeny do jedné třídy. Dle tohoto rozdělení je koncipován i rozvrh hodin. 

Vyučovací hodiny: 
Hodina Čas 

1. hodina 8.00 - 8.45 
2. hodina 9.00 - 9.45 
3. hodina 9.55 - 10.40 
4. hodina 11.05 - 11.50 
5. hodina 12.00 - 12.45 
6. hodina 12.55 - 13.40 
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PONDĚLÍ   8:00- 
8:45   9:00 - 

9:45   9:55 - 
10:40   11:05 - 

11:50   12:00 - 
12:45   12:55 - 

13:40   13:50 - 
14:35   14:45 - 

15:30   

I. / 1.   Čj   M   Čj   Tv   OBĚD   X   X   X   
II. / 2.   Prv   Čj   M   Čj   OBĚD   X   X   X   
III. / 3.   Čj   M   Čj   OBĚD   Aj   X   X   X   
IV. / 4.   Čj   Př   M   Aj   Tv   OBĚD   X   X   
V. / 5.   Čj   Př   M   Aj   Tv   OBĚD   X   X   

                  

ÚTERÝ   8:00- 
8:45   9:00 - 

9:45   9:55 - 
10:40   11:05 - 

11:50   12:00 - 
12:45   12:55 - 

13:40   13:50 - 
14:35   14:45 - 

15:30   

I. / 1.   Čj   M   Prv   Aj   OBĚD   Čj   X   X   
II. / 2.   M   Čj   Vv   Pč   OBĚD   Čj   Tv   X   
III. / 3.   Čj   M   Vv   Pč   Čj   OBĚD   Tv   X   
IV. / 4.   M   Vl   Pč   Vv   Vv   OBĚD   Čj   X   
V. / 5.   M   Vl   Pč   Vv   Vv   OBĚD   Čj   X   

                  

STŘEDA   8:00- 
8:45   9:00 - 

9:45   9:55 - 
10:40   11:05 - 

11:50   12:00 - 
12:45   12:55 - 

13:40   13:50 - 
14:35   14:45 - 

15:30   

I. / 1.   Čj   M   Čj   Tv   Čj   OBĚD   X   X   
II. / 2.   Prv   M   Čj   Čj   OBĚD   X   X   X   
III. / 3.   M   Čj   Prv   OBĚD   Čj       Aj   X   
IV. / 4.   Čj   M   Aj   IVT   Čj   OBĚD   X   X   
V. / 5.   Čj   M   Aj   IVT   Čj   OBĚD   X   X   

                  

ČTVRTEK   8:00- 
8:45   9:00 - 

9:45   9:55 - 
10:40   11:05 - 

11:50   12:00 - 
12:45   12:55 - 

13:40   13:50 - 
14:35   14:45 - 

15:30   

I. / 1.   Čj   M   Pč   Čj   OBĚD   X   X   X   
II. / 2.   Čj   M   Čj   OBĚD   Tv   X   X   X   
III. / 3.   Čj   M   Aj   OBĚD   Tv   X   X   X   
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IV. / 4.   Vl   Čj   Př   M   Aj   OBĚD   X   X   
V. / 5.   Vl   Čj   Př   M   Aj   OBĚD   X   X   

                  

PÁTEK   8:00- 
8:45   9:00 - 

9:45   9:55 - 
10:40   11:05 - 

11:50   12:00 - 
12:45   12:55 - 

13:40   13:50 - 
14:35   14:45 - 

15:30   

I. / 1.   Čj   Vv   Hv   OBĚD   X   X   X   X   
II. / 2.   Aj   Hv   M   Čj   OBĚD   X   X   X   
III. / 3.   Prv   Čj   Čj   M   Hv   OBĚD   X   X   
IV. / 4.   Čj   M   Čj   Hv   Tv   OBĚD   X   X   
V. / 5.   Čj   M   Čj   Hv   Tv   OBĚD   X   X   

 
 
 

Předměty Čj Aj Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Hudební 
v. 

Výtvarná 
v. 

Pracovní 
č. 

Tělesná 
v. IVT 

1. ročník 9 1 1 0 4 0 1 1 1 2 0 
2. ročník 9 1 2 0 5 0 1 1 1 2 0 
3. ročník 9 3 2 0 5 0 1 1 1 2 0 
4. ročník 7 3 0 2 5 2 1 2 1 2 1 
5. ročník 7 3 0 2 5 2 1 2 1 2 1 

Vyučující podle 
předmětů 

          

L. 
Brokešová Čj Aj     M         Tv   

R. Špačková Čj Aj     M   Hv Vv   Tv   
I. Mastíková Čj Aj     M       Pč     

M. Krejčí     Prv Vl M Př Hv       IVT 
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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.  
Kroužky vedou výhradně zaměstnanci školy. Veřejnosti – rodičům byla také 
předložena nabídka možného vedení kroužku, ale zůstala bez odezvy. 
 
 
KROUŽEK DEN ČAS VEDOUCÍ  ROČNÍK CENA 

Sportovní Pondělí 13.15 – 14.15 Mgr. Lucie 
Brokešová 

1. – 5. 
roč. 

300 
Kč 

Kuchtík Pondělí 14.30 – 16.00 Andrea 
Schemberová,  
Dana Šmidová 

2. – 5. 
roč. 

600 
Kč 

Keramika Úterý 14.00 – 15.30 Radka 
Špačková 

1. – 5. 
roč. 

800 
Kč 

Dětská jóga Úterý 
Čtvrtek 

7.00 – 7.30 
(2x týdně půl hodina 
před vyučováním) 

Mgr. Ivana 
Mastíková 

1. – 5. 
roč. 

400 
Kč 

Flétna 
(začátečníci) 

Středa 13.15 – 13.45 Mgr. Lucie 
Brokešová 

1. – 5. 
roč. 

300 
Kč 

Flétna 
(pokročilí) 

Středa 13.45 – 14.15 Mgr. Lucie 
Brokešová 

1. – 5. 
roč. 

300 
Kč 

Taneční 
(pro dívky) 

Středa 14.15 – 15.45 Lucie 
Nečková, DiS. 

1. -5. roč.  500 
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 52 100 % 52 100 % 
Prospěli  
s vyznamenáním 

 
45 

 
86,5 % 

 
45 

 
86,5 % 

Prospěli 7  15,5 % 7 15,5 % 
Neprospěli 0  0 % 0 0 % 
Neklasifikováni 0  0 % 0 0 % 
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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 52 100 % 52 100 % 
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.  
Ze školního roku 2018/2019 přestoupilo z 5. ročníku na druhý stupeň 5 žáků, 1 žák byl 
přijat na víceleté Gymnázium Lanškroun. Z šesti žáků 4. třídy čtyři přestoupili na ZŠ 
ve městě, jedna žákyně se přestěhovala a jeden žák pokračuje v 5. ročníku v Žichlínku.  
 
6.4 SCIO testování žáků 3. a 5. ročníků 
 
Národní testování 3. a 5. ročníků 2018/2019 - výsledky 
Jak připravuje naše škola děti v jednotlivých předmětech v porovnání s ostatními 
školami? Abychom znali odpovědi, zapojila se ZŠ a MŠ Žichlínek do nezávislého 
národního srovnávacího testování žáků 3. a 5. ročníků po celé České republice. 
 
Nebojíme se srovnání – a uspěli jsme! 
Testování SCIOdat proběhlo v rámci projektu Národní testování 3. a 5. tříd, do 
kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Testování proběhlo v závěru dubna 2019 a 
zúčastnilo se jej vedle velkých škol také mnoho málotřídních škol.  

Zapojilo se zhruba 5 % z celkového počtu dětí, tříd v ročníku a škol v ČR. Dá se 
předpokládat, že se zúčastnili ti, kteří se srovnání nebojí a mají průměrné výsledky 
lepší než ostatních 95 % škol v celé republice. O to je těžší v náročné konkurenci 
uspět.  

 

Národní testování 3. tříd  
Celkem se zúčastnilo 4.428 žáků z 205 škol a 273 tříd. Žáci měli k dispozici testy 
z českého jazyka (vyučující Mgr. Filipi), matematiky (vyučující Mgr. Filipi), 
anglického jazyka, (vyučující uč. Špačková) klíčových kompetencí a vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět (vyučující Mgr. Krejčí).   
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SCIO vyjádření: 
Celkové výsledky: 
Svými výsledky se vaše škola řadí (ve stejné skupině škol s 10 a více žáky) 
mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. 
Nejlepší výsledek: Člověk a jeho svět 
Výsledky vaší školy v předmětu člověk a jeho svět jsou nadprůměrné. Patříte 
mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. 
Na webu školy www.zsamszichlinek.cz jsou ke stažení podrobnosti, a to Souhrnná 
zpráva za 3. třídu a Detailní pohled na pozici školy podle předmětů. 

  

Národní testování 5. tříd 
Celkem se zúčastnilo 17.181 žáků z 519 škol a 869 tříd. Žáci 5. ročníků absolvovali 
testy z českého jazyka (vyučující Mgr. Brokešová), matematiky (vyučující Mgr. 
Brokešová) a obecných studijních předpokladů (OSP). Výsledky OSP 
zjednodušeně vypovídají, jaký potenciál v sobě mají (= "na co děti mají") a výsledky v 
jednotlivých předmětech se pak porovnávají s OSP, tedy jak na svoje možnosti děti v 
předmětech pracují. Samostatně pak proběhlo národní testování SCATE – Anglický 
jazyk (vyučující Mgr. Filipi). 
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Výsledky žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol. 

V anglickém jazyce, kde se letos zapojilo celkem 9.038 žáků z ČR, žáci splňující 
očekávaný výstup v ZŠ Žichlínek výrazně přesahují celostátní průměr. 
V matematice dosáhl Lukáš Gregora výjimečného výsledku, když byl 
nejúspěšnějším žákem v Pardubickém kraji!!! 
Na webu školy www.zsamszichlinek.cz jsou ke stažení podrobnosti, a to Souhrnná 
zpráva za 3. třídu a Detailní pohled na pozici školy podle předmětů. 
 
PS: 
Když budete chtít porovnat přípravu žáků v žichlínské škole s jinou např. v 
Lanškrouně, zeptejte se, zda také využili Národního srovnávání SCIO a s jakým 
výsledkem. 
 
 
 
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, akce školy 
v adventním kostele, Večer s knihou, Divadlomuzikočtení atp.).  
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7.1 Přehled akcí základní a mateřské školy  
 
Mateřská škola 
 
Do školního roku 2018/19 vstoupilo v mateřské škole Žichlínek celkem 47 dětí, 
z toho 24 dívek a 23 chlapců. Všechny děti byly rovnoměrně rozděleny podle věku 
do dvou tříd. Mladší děti mají třídu Berušek (23 dětí), starší děti včetně předškoláků 
jsou ve třídě Sovičky (24 dětí).  
 
Podle v tomto školním roce aktualizované Vyhlášky č. 14/2005 Sb. „Vyhláška o 
předškolním vzdělávání, § 2 Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy, odst. (3) 
Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí“ a také vzhledem k účasti dítěte 
v MŠ se 4. stupněm PO a na to návazně s uplatněním odst. „(5) Za každé ve třídě 
zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se 
nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti“ jsou obě třídy 
mateřské školy Žichlínek naplněny na plný stav možných přijatých dětí.  
 
Vedoucí učitelkou mateřské školy je paní Petra Mihulková, DiS., která je učitelkou v 
I. třídě, Beruškách. Zde je třídní učitelkou Bc. Hana Krátká, absolventka VŠ 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor Učitelství pro mateřské 
školy. Asistentkou pedagoga je v Beruškách Lucie Nečková, DiS. Třídní učitelkou II. 
třídy MŠ Žichlínek, tedy starších dětí a předškoláků, je Eliška Glocarová, DiS., 
učitelkou v této třídě je Marcela Skalická. Asistentkou pedagoga v Sovičkách je 
Květoslava Filipová. 
 
Školnicí byla i v tomto školním roce 2018/19 paní Petra Zemachová.  
V každé z obou tříd jsou tedy tři aprobované pedagogické pracovnice střídající se 
v přímé pedagogické činnosti u dětí, a to v době provozu mateřské školy od 6.30 do 
16 hodin.  
 
O prázdninách proběhla ve třídě Berušek oprava výmalby jedné stěny. Ve třídě 
Soviček byla nově vymalována celá třída. Současně zde byl vyměněný starší 
koberec za nový, který má měkčí vlas a je pro hrající si děti příjemnější. Už 
v průběhu loňského školního roku získala MŠ dataprojektor s vybavením pro 
promítání na přenosné plátno a kvalitní reprosoustavu.  
 
V mateřské škole si děti po vánočních svátcích s radostí prožily příchod Tří králů. 
Lednové dny zpříjemnila návštěva divadla s pohádkou Kocourek Mourek. 
V únoru se děti vydaly do lanškrounského kina na pohádku Sněhová královna 
(doprava a vstupné bylo hrazeno z výtěžku z vánočního jarmarku).  
 
Březen – Měsíc knihy zahájily projektové týdny Putování s pohádkou. Děti se 
seznámily s klasickými českými pohádkami, měly možnost se proměnit v herce a 
nejednu pohádku dramatizovat. Děti z II. třídy navštívily Městskou knihovnu 
v Lanškrouně. Stejně jako v předcházejících letech rodiče měli možnost nechat 
vyšetřit zrak svých dětí speciální videokamerou přímo u nás v mateřské škole. 
Možnosti využili nejen místní rodiče s dětmi, ale i rodiče z okolních obcí. Dne 28. 3. 
proběhl Literárně – dramatický den, přijelo divadlo s pohádkou Myšák Pišta a 
v podvečer budou mít příležitost děti z II. třídy se s rodiči zúčastnit akce Setkání s 
knihou a příběhy. 
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V měsíci dubnu děti z II. třídy zahájily plavecký výcvik v bazéně v Lanškrouně, 
který trval do poloviny června. Dne 11. 4. děti přivítaly jaro při akci Jarní posezení ve 
školce. Děti vystoupily s pásmem říkanek, písniček a poté si s rodiči vytvořily jarní 
dekoraci. Čekal projektový týden – Den Země, zaměřený na sázení rostlin, osvětu, 
jak pečovat o planetu, třídit odpad. Poslední den v měsíci se všichni ve školce 
proměnili v čaroděje a čarodějnice. 
 
Měsíc květen zahájila akce Tvoření tatínků s dětmi pro maminku k svátku.  
Pro veřejnost se mateřská škola otevřela dne 7. 5. při Dni otevřených dveří od 9 do 
16 hodin. Rodiče dětí si mohli vyzvednout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání pro nadcházející školní rok.  
 
Zápis dětí do MŠ se konal dne 14. 5.2019 od 8 do 15 hodin. Bylo přijato 15 nových 
dětí, a i příští rok budou otevřeny dvě třídy mateřské školky. 
 
V úterý 21. května 2019 vyrazily děti na výlet mateřské školy do environmentálního 
centra Království sov a papoušků v Králíkách 
. 
Ve čtvrtek 23. května 2019 do MŠ Žichlínek zavítalo mobilní planetárium z 
Hvězdárny a planetária Brno. Prostory tělocvičny se proměnily ve hvězdný cirkus. 
 
V pátek 3. června proběhlo fotografování dětí nejen školky, ale celé školy. 
 
Ve středu 26. června se mateřská školka loučila s předškoláky. Jen pro ně a jejich 
rodiče přijelo divadlo, které se v samém závěru proměnilo na královskou síň, v níž 
byli předškoláci pasováni na školáky. Spolu s rodiči si děti a paní učitelky připravily 
společné podvečerní opékání a milé povídání.  
 
Letní provoz mateřské školky je do 15. července. Poté po dohodě se zřizovatelem 
bude Mateřská škola Žichlínek uzavřena do 16. srpna. Děti přivítá opět ve dvou 
třídách a s nově vymalovanou školní kuchyní v pondělí 19. srpna. 
 
 
Základní škola 
 
Velkou novinkou provozu školy ve školním roce 2018/19 oproti předcházejícím 
ročníkům je otevření čtyř tříd v základní škole Žichlínek. A čtyři třídy jsou zároveň 
maximem toho, co dispozičně umožňuje současná budova školy.  
 
První třída má své zázemí v polovině největší místnosti budovy a zbývající prostor 
slouží po vyučování školní družině. Protože školní družinu nejvíce využívají prvňáčci, 
kteří mají nejmenší počet vyučovacích hodin, družina a škola se vzájemně neruší.  
 
Do této spojené učebny s družinou byla v září 2018 instalována nejmodernější 
cenově dostupná kombinace tabule a dataprojektoru. Děti si mohou prohlížet filmy 
jako v kině i využívat interaktivní výukové programy, zároveň mohou samy pracovat 
na tabuli, a to včetně doplňování díky ovládání tabule dotykem ruky.  
 
Ve školním roce 2018/19 bylo v základní škole 52 žáků. Z toho 33 dívek a 19 kluků.  
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Třídní učitelkou patnácti prvňáčků (11 D a 4 K) je paní učitelka Radka Špačková.  
Třídním učitelem deseti druháčků (7 D a 3 K) je Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy. 
Třídní učitelkou patnácti třeťáků (8 D a 7 K) je Mgr. Ivana Mastíková. 
Třídní učitelkou dvanácti žáků ve spojeném 4. a 5. ročníku (7 D a 5 K) je Mgr. Lucie 
Brokešová.  
 
Školnicí je na základní škole od října paní Dagmar Hegerová (v září paní Mrázková).  
 
Školní družina 
 
Školní družinu vede paní vychovatelka Klára Křevká. Družina je naplněna na plný 
počet 30 dětí.  
 
Provoz školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16 hodin.  
 
Školní jídelna 
 
Vedoucí školní jídelny je paní Andrea Schemberová, vedoucí kuchařkou paní Dana 
Šmidová, která ke 30.6.2019 z této pozice odešla a nastoupila paní Alena 
Ležovičová, kuchařkou je paní Petra Břízová.  
 
Školní kuchyně se snaží vařit pro děti zdravá a chutná jídla, proto je zapojena do 
projektu Skutečně zdravá škola. 
 
 
Průběh roku v událostech 
 
Jsme jeden tým 
 
V pátek 14. září 2018 se konala slučovací akce. Jejím cílem bylo na začátku školního 
roku stmelit ve škole děti různých tříd formou her a soutěží v různorodých týmech.. 
 
Etiketa 
 
V pátek 19. října jsme dětem ve škole představili výchovně vzdělávací miniprojekt na 
téma Etiketa, školní řád a stolování. Program si pro nás připravila Kateřina Kloudová.  
 
Během jedné hodiny jsme si zopakovali, jak se chovat v základních společenských 
situacích v běžném životě i ve školním prostředí (v šatně, kabinetě, jídelně, třídě a na 
chodbě) a jak se chovat k učitelům a řediteli. Dozvěděli jsme se, kdo je v jaké situaci 
společensky významnou osobou, které projevujeme při vzájemném setkání úctu: 1. 
žena – muž; 2. starší – mladší; 3.  nadřízený – podřízený. A tedy jak správně 
bychom se měli zdravit, a to i při setkání skupiny různých osob (žák x rodič x učitel) a 
vše jsme si předvedli ve scénkách. Dokonce jsme si zvolili tzv. správce pozdravu, jež 
nosí odznak a pečuje o společenské chování ostatních žáků.  
 
Na závěr jsme si prakticky ukázali, jak správně prostřít stůl, držet příbor a usadit se u 
stolu. V podobných setkáváních nad zásadami správného společenského chování 
budeme dále pokračovat. 
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Slavnosti světýlek 
 
Ve čtvrtek 2. listopadu 2018 proběhla tradiční akce s názvem „Slavnost světýlek“, na 
které se podílí nejen naše škola, ale i řada rodičů a obec Žichlínek. Jelikož se na 
podzim mění příroda, ubývá slunečního světla, ale posouváme také letní čas na 
zimní, bývá brzy tma a je potřeba si posvítit. Proto jsme si v tento den symbolicky 
rozžehli malá světélka i my. Děti z mateřské i základní školy si pro tuto událost 
vytvořily krásné lucerničky, ve kterých již od půl páté plápolaly plamínky a zdobily tak 
při chodníku vstup ke škole. 
 
V 17 hodin zahájila akci mateřská škola s přednesem básní a zpěvem halloweenské 
písně. Po nich nastoupili všichni žáci 1. stupně ZŠ a zazpívali jimi oblíbenou písničku 
„Když máš radost a víš o tom“. Pak postupně po třídách přednášeli básničky, krátké 
pranostiky a zpívali písně s podzimní tématikou, výjimkou nebyla ani hra na flétnu. 
Závěrem byla společná „Óda pro radost“, která má pro tuto školní akci upravený text 
refrénu. Po vystoupení následoval průvod s lampionky kolem školy a celou akci 
ukončil velkolepý 15minutový ohňostroj. Pro tuto příležitost napekly občerstvení 
ochotné maminky s pracovnicemi školní kuchyně a spolu s nápoji ho nabízeli po 
celou dobu konání. 
 
Žichlínský projekt školního stravování jde příkladem 
 
Na pozvání školské rady při Základní škole Městečko Trnávka přijely vedoucí školní 
jídelny ZŠ a MŠ Žichlínek paní Schemberová, vedoucí kuchařka paní Šmidová a 
ředitel školy pan Krejčí představit program „Skutečně zdravá škola“. Zúčastnili se 
nejen členové rady školy a vedení školy, ale také pracovníci školní kuchyně. 
Z původně plánovaného maximálně hodinového setkání se stala velmi obsáhlá téměř 
tříhodinová diskuze nad možnostmi aplikování žichlínských zkušeností v jejich školní 
kuchyni a jídelně. Následující text je výběrem ze zápisu rady školy z Městečka 
Trnávka: 
 
„Jídelna žichlínské školy má regionální dodavatele všech potřebných surovin, tedy 
základem je čerstvé pečivo, maso, zelenina, ovoce. Škola organizuje pro děti 
kroužek „Kuchtík“, kde si mohou vyzkoušet různé postupy a samy něco uvařit, upéct, 
vyrobit. Jídelna zpracovává i suroviny ze zahrádek rodičů, prarodičů dětí a tím se 
snaží opět pokrmy zatraktivnit. Velké úsilí stojí za přípravou jídelníčku, opět tak, aby 
skladba pokrmů byla pro děti zajímavá, barevná a samozřejmě splňovala 
požadované normy. Paní vedoucí velmi zdůrazňovala, že pro změnu stravovacích 
návyků je zapotřebí doslova souhra všech napříč, tedy jídelny, rodičů i 
pedagogických pracovníků. Pomalými kroky začaly doslova přetvářet děti k obrazu 
svému. Je to cesta dlouhá a náročná přesto realizovatelná. Základem je samozřejmě 
skutečnost, že jídlo dětem chutná. Samozřejmě se objevují případy, kdy určitá část 
malých strávníků určitý pokrm doslova baští a naopak jiná část vrací. Přesto při 
celkovém hodnocení jednoznačně převládá spokojenost a optimismus celého 
kolektivu jídelny. Z pohledu spotřebního koše jídelna plní dle norem MŠMT ČR a 
částka na obědy je nižší nebo srovnatelná s naší školou.  
 
Byly nám předány aktuální i připravované jídelníčky, různé písemné podklady od 
projektu SZŠ a další materiály. Diskuse pokračovala naprosto plynule a témata se 
měnila dle nápadů či připomínek všech přítomných. Součástí jednání byla i 



20 
 

prezentace vybraných surovin pro kuchyni a ochutnávka cca šesti pokrmů, které 
aktuálně jídelna pro děti připravovala. Paní Schemberová i paní Šmidová nabídly 
naší škole i jídelně pomoc ve všech směrech. Za to jim patří velké poděkování.“ 
 
Přichází advent 
 
Ve čtvrtek 29. listopadu v 16:30 jsme se všichni mohli setkat v žichlínském kostele 
Narození sv. Jana Křtitele na již třetím hudebním programu s panem Kubátem. 
Tentokrát si pro nás připravil tematický adventní program. Jsme rádi, že se akce 
mohla odehrát v tomto prostředí a někteří ze zúčastněných tak měli příležitost 
žichlínský kostel navštívit poprvé. Pan Martin Kubát je profesionální varhaník. Nebylo 
tedy překvapením, že varhany v tento podvečer zazněly. Mnohé z občanů Žichlínku 
to jistě do kostela přitáhlo a přišli si zvuk tohoto největšího hudebního nástroje 
poslechnout. Střídal ve hře kostelní varhany na kůru s elektronickými varhanami při 
výkladu před auditoriem. 
 
Po úvodním slovu pana ředitele a pana varhaníka jsme si poslechli zřejmě 
nejznámější varhanní skladbu od J. S. Bacha Toccata a fuga d moll. Podobný název 
nese i skladba od Josefa Segera, která zazněla jako druhá. Poté nám p. Kubát 
přiblížil roráty. Jsou to liturgické zpěvy typické pro dobu adventní a pochází z dob 
Karla IV. Zazpívané byly jak v latině, tak češtině. Pastorely jsou o poznání starší, asi 
1500 let. Jsou to v podstatě vánoční písně. Společně jsme si zazpívali mnohem 
mladší vánoční písně, které vznikaly v období posledních 300 let, a to písně Štědrej 
večer nastal, Narodil se Kristus pán a Pásli ovce valaši. Závěrem byla krásná, 
improvizovaná skladba, jež v sobě skrývala úryvky dalších koled.  
 
Čertovské bruslení 
 
Letos škola připravila pro děti I. stupně základní školy kurz bruslení. Všechny děti se 
po něm rozhodně nemusí stydět vyjet v zimě na brusle mezi ostatní veřejnost, 
protože po pěti lekcích školy bruslení s panem Vicencem, který kurz v lanškrounské 
Hale Bóži Modrého vedl, umí bruslit opravdu každý. Na naší již čtvrté lekci bruslení 
se ve středu 5. 12. 2018 objevil i Mikuláš. Samozřejmě s sebou nezapomněl vzít i 
anděla s čertem. Děti se tak mohly předvést a ukázat této trojici, jak se bruslit 
naučily. Protože je Mikuláš štědrý, rozdal všem drobnou nadílku, těm zlobivějším 
výměnou za básničku či písničku. Do pekla tedy čert odešel s prázdnou... Věříme, že 
si zpestřenou výuku žáci užili. 
 
Vánoční dílny (nejen) s rodiči 
 
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 15. do 17. hodin probíhalo v mateřské škole i na základní 
škole tvoření vánočních dekorací, na kterých se podílejí nejen žáci, ale i jejich rodiče. 
Opět jsme zdobili vánoční stromečky, z drátku tvořili andělíčky či stromečky, 
obyčejná párátka proměnili v hvězdičku a na dekorace jsme využili dokonce i šišky. 
Výrobky jste si mohli prohlédnout a případně zakoupit na tradiční vánočním jarmarku, 
který se konal ve středu 12. 12. 2018 v podvečer. 
 
Podařilo se vytvořit nejen mnoho krásných dekorací, ale v předvánočním čase jsme 
skutečně měli k sobě navzájem blíž. Všem příchozím rodičům děkujeme za 
spolupráci. 
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Vánoční jarmark s besídkou 
 
Začátek prosince jsme s dětmi zasvětili přípravě vánočních dekorací a nacvičování 
vystoupení na vánoční besídku spojenou s jarmarkem. Děkujeme rodičům, 
prarodičům a ostatním, kteří přispěli i svými krásnými výrobky, díky nimž se výstavka 
rozrostla. 
 
Tato tradiční předvánoční akce se konala ve středu 12. 12. 2018 od 16:30 na 
žichlínském sále. Vaše účast byla senzační, v mžiku se zaplnilo cca 120 míst na 
sezení a část publika se musela přesunout na balkon. 
 
Program besídky zahájila mateřská škola Žichlínek. Nejprve vystupovaly malé 
Berušky a po nich starší děti ze Soviček. Předvedly pásmo písniček, básniček i hravé 
představení s divadelními prvky.  
 
Představení základní školy zahájil taneční kroužek, kdy holčičky z 1. a 2. ročníku 
zatancovaly v rytmu písničky „Shake it off“. Po nich nastoupily s flétničkou Verunka 
Marková s Terezkou Bartáškovou. Prvňáčci zazpívali svoji první písničku Vánoční, 
kterou mnoho z dětí zná od Míši Růžičkové. Třeťáci nám zarecitovali básničky o 
mrazíku, vánočních kaprech a zimní paní. Druhý ročník zpíval veselou písničku o 
přátelství „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“. 
 
Následovala kratší pauza, o které jste se mohli občerstvit a prohlédnout si ručně 
tvořené výrobky, které byly rozprostřeny po obou stranách sálu. 
 
Po přestávce se ukázali nejstarší žáci 1. stupně ZŠ, 4. a 5. ročník nám zábavně 
sehrál písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“. S klidnější sestavou se ukázal i kroužek 
dětské jógy. Po ní nám sám na flétnu zahrál pár koled Honzík Venzara. S druhou 
písničkou a tanečkem „Čert a Káča“ se pochlubili naši prvňáčci. Předposledním 
vystoupením byl opět taneční kroužek, tentokrát starší tanečnice se sestavou na 
skladbu „Don´t wake me up“. Závěrem byl nástup celého 1. stupně ZŠ a mateřské 
školky, abychom si společně zazpívali koledu „Štědrej večer nastal“, ke které se 
přidalo i publikum. 
 
I když se někde objevilo pár chybiček nebo zlobila technika, měli jste pro tyto 
nedokonalosti pochopení a děti odměnili velkým potleskem. Vždyť takového velké 
představení na pódiu společenského sálu téměř žádná jiná škola nemá. Protože jde 
v posledním roce o třetí obdobnou událost, kterou naše škola na společenském sále 
pro rodiče a přátele školy připravila, je na dětech znát, že postupně ztrácí ostych ze 
svého veřejného vystupování. A to je podstatné pro jejich prosazení v dalším životě. 
 
Po programu na pódiu následoval vánoční jarmark. Stoly v obou dvou přísálích byly 
zcela zaplněny výrobky a dekoracemi, které si návštěvníci mohli zakoupit. Výtěžek z 
jarmarku a z dobrovolného vstupného bude použit na kulturní akce pro mateřskou 
školu a na vybavení školní družiny základní školy v Žichlínku. 
 
Do druhého pololetí školního roku 2018/2019 vstoupily děti odpočaté po jarních 
prázdninách, které měly letos hned první únorový týden. A ve škole je čekala řada 
novinek. 
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Projekt Sportuj ve škole  
 
Žichlínská základní škola se přihlásila do projektu „Sportuj ve škole“. Tento projekt v 
rámci školní družiny díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí všestranné 
pohybové dovednosti. Zapojit se tak může každé dítě! Proto dvakrát týdně (v úterý a 
v pátek) po dobu 45 minut probíhají v rámci školní družiny sportovní aktivity, při 
kterých se učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal 
či házená. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních 
organizací. 
 
Angličtina nestraší 
 
Čtvrťáci a páťáci si ve druhém pololetí otevřeli zbrusu nové učebnice. V každém 
pracovním sešitě našli také audio CD. Začali používat nové, upravené vydání 
nejoblíbenější učebnice pro ZŠ „Project“, ve které najdou např. písničky nebo 
básničky, práce na projektu, reálie anglicky mluvících zemí, opakovací lekce. A 
především v této učebnici Project budou pokračovat i na školách v Lanškrouně, kam 
po páté třídě odejdou.  
 
To bylo také hlavní téma únorového pracovního setkání učitelů málotřídních škol 
Lanškrounska s učiteli angličtiny ze všech škol v Lanškrouně. Toto setkání 
svolala MAS Lanškrounsko i na popud naší školy. A proto se jej za naši školu 
zúčastnili všichni vyučující, aby mohli přímo konzultovat možnosti usnadnění 
přechodu dětí na druhý stupeň.   
 
Zde jsme domluvili také spolupráci s Gymnáziem Lanškroun, konkrétně s velmi 
ochotnou Mgr. Langerovou na podpoře osvědčených metod a přístupu k výuce 
anglického jazyka. Paní učitelky ze ZŠ Žichlínek se tak mají možnost přímo účastnit 
náslechových hodin angličtiny na gymnáziu a přenáší dobré zkušenosti do hodin.  
 
Otevřela se zde také možnost pro zapojení školy do mezinárodní spolupráce škol 
v projektu eTwinning. Ten je pro všechny typy mateřských, základních a středních 
škol. Sami ze své zkušenosti známe tzv. školskou angličtinu, kdy jsme se slovíčka a 
gramatiku cizího jazyka učili „pro školu“ bez možnosti ji běžně využívat. Naše děti se 
s angličtinou setkávají sice častěji, ale eTwinning umožňuje, aby se v bezpečném 
prostředí běžně domlouvali s vrstevníky z různých evropských zemí. A nebáli se 
mluvit a psát.  
 
Mapa školy 
 
Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé 
předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním 
zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti 
spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám řeknou ti, 
kteří jsou do chodu školy zapojení.  
 
Proto jsme si nechali od nezávislé společnosti Scio připravit dotazník. Šetření 
proběhlo v únoru formou anonymního tištěného dotazníku, který obdrželi všichni 
rodiče, učitelé i provozní zaměstnanci. Výstupy šetření jsou součástí v příloze č.3.  
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Matematická soutěž PANGEA 
 
V únoru se žáci 4. a 5. tříd zapojili do matematické soutěže Pangea. Ta je určena pro 
všechny děti, které rády počítají. Cílem soutěže Pangea je změřit síly žáků 4. - 9. tříd 
základních škol a jím příslušných tříd víceletých gymnázií a podpořit jejich zájem o 
matematiku a logické uvažování. Soutěží se v matematických úlohách teoretických a 
zejména úlohách z reálného světa. Obtížnost úloh byla odstupňovaná a s některé 
úlohy budete mít možnost vyřešit i na našem školním webu. Výsledky soutěže budou 
známy počátkem dubna. 
 
Hudební pořady 
 
V pátek 25. ledna mezi žáky školy již potřetí zavítal profesionální varhaník pan Kubát 
s programem Toníkův vláček o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi. Děti byly 
opět naprosto zaujaty příběhem a byly by vydržely naslouchat mnohem déle. Ale 
nemusely čekat dlouho. Prvního března, na svátek Bedřicha a den před 195. výročím 
narození litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany se ve škole pan Kubát objevil 
znovu v pořadu Šlehačka plná Smetany. V letošním školním roce to bylo naše 
poslední společné setkání. Při loučení pan Kubát, který s hudebními pořady 
navštěvuje školy po celé republice, zhodnotil u pana ředitele své návštěvy 
v žichlínské škole a složil dětem poklonu.  
Řekl: „S každou další návštěvou vaší školy k vám do Žichlínka jezdím raději. Děti ve 
vaší škole jsou skvělé publikum. Umí pozorně naslouchat, berou představení jako 
koncert a současně jsou hravé a zapojují se. Ze všech škol, co jsem navštívil, patří 
jednoznačně k nejlepším!“  
 
Grafomotorický kurz 
 
Stejně jako v uplynulých letech se i letos věnovaly paní učitelky předškolákům 
v přípravě na zápis a jejich další postup do školy. Šest hodinových setkání 
s předškoláky vedly střídavě všechny tři paní učitelky.  
Jak takový grafomotorický kurz probíhá uvádím zde: 
 
„Ve středu 27. února se u nás ve škole konal druhý kurz z cyklu grafomotorických 
kurzů. Tento kurz nás vzal do pohádky o Perníkové chaloupce. 
 
Nejprve se děti představily paní učitelce Lucii Brokešové a potom už se společně 
pustily do vypravování pohádky. Od děje pohádky předškoláci občas odbíhali, 
například když se z nich stal Jeníček nebo Mařenka, a sbírali v lese borůvky a 
jahody, které ukládali do hrnečků. Potom probíhali lesem jako opičí dráhou nebo si z 
puzzle skládali svoji perníkovou chaloupku, kterou měli nadepsanou svojí značkou a 
tu pak přepisovali na list papíru. Po složení perníkové chaloupky z ní vylezla ošklivá 
a zlá ježibaba. Děti se mohly před ježibabou zachránit jen tak, že našly všechny 
geometrické tvary, které měla na své chaloupce. Děti nad ježibabou vyhrály, a když 
správně vyluští cestu v bludišti, které dostaly za domácí úkol, šťastně se vrátí domů. 
 
Jako odměnu za skvělou práci v tomto pohádkovém kurzu pro ně paní kuchařky  
z naší jídelny připravily lahodné a voňavé perníčky. Dětem perníčky moc chutnaly a  
v hlavičkách už přemítají, jaká pohádka je přivítá příště.“ 
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Březen – měsíc knihy 
 
Stejně jako v loňském roce se i letošní březen zaměřil na krásný český jazyk. 
Následující odstavce jsou výčtem nejvýznamnějších aktivit žáků naší školy. 
 
Recitační soutěž Dětská scéna  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 9.1. 
 
Soutěž o nejlepšího čtenáře 
 
Tradiční klání umožňuje dětem, aby předvedly své čtenářské dovednosti. Nejen 
v tom, kdo rychleji a bez chyb čte, ale především jestli také ví, co četl a zda umí 
odpovědět na otázky k přečtenému. Děti soutěže velmi baví a už se těší na další 
ročníky. 
 
Návštěva obecní knihovny Žichlínek 
 
V loňském roce děti poznaly lanškrounskou knihovnu. Ale s tou naší žichlínskou řada 
žáků nemá žádné zkušenosti. Proto školní družina s 1. a 2. třídou a následně i 
ostatní ročníky postupně navštívily naši obecní knihovnu. A těšíme se, že si možná i 
díky tomu děti najdou vlastní cestu do knihovny v Žichlínku. 
 
Otevřená knihovna … 
 
Na chodbě v prvním patře naproti schodišti a hned vedle dveří školní družiny se 
zničehonic objevila knihovnička, před ní stůl a u něho čtyři židle. První den byla 
prázdná, ale každý další polykala nové a nové knížky. A každou přestávku se u ní 
potkávají děti, berou do rukou knížky, prohlížejí je … a čtou. Knihovna to není 
ledajaká, děti do ní samy přináší z domu své oblíbené knížky, aby si i jejich kamarádi 
mohli přečíst příběhy jejich knížek. A třeba si je odnést i domů, přečíst je a zase vrátit 
do knihovničky, aby i další děti mohly prožít příběh ukrytý v knížce. Mnohé děti tak 
mají možnost sdílet příběhy s kamarády, vyprávět si o stejných dobrodružstvích 
postav z knih a o přestávkách se nechat unést dějem knížky. Tady jim nikdo neříká, 
co mají a co nesmí. Samy děti si tvoří pravidla. Je to jejich svět. Užívají si ho. A učí 
se. Čtení, spolupráci, sdílení, vzájemnému respektu. Co si vyzkouší, to si 
zapamatují… 
 
Setkání s knihou a příběhy 
 
U příležitosti měsíce knihy a v předvečer noci s Andersenem jsme se sešli ve čtvrtek 
28. března v 1. patře naší školy. Zvány byli nejen děti mateřské školy, ale i žáci školy 
základní a s nimi samozřejmě rodiče, prarodiče či přátelé. 
 
V 18 hodin tuto školní akci zahájil pan ředitel Mgr. Miloš Krejčí, jehož vystřídali žáci, 
kteří nás reprezentovali v recitační soutěži na oblastním kole v Ústí nad Orlicí. Poezii 
jsme slyšeli od Lucie Kráčmarové, Anny Gregorové, Vanesy Chukwuodii, Jáchyma 
Špačka, Alžběty Hubálkové, Karolíny Urbánkové a Adama Šenkýře. 
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Následně jsme se všichni přesunuli do 1. třídy, kde nás již čekal divadelní soubor 
Jójo. Divadelní představení „Trampoty čarodějky Čarymůry“ nám zahrály Lenka 
Kučerová a Jana Melíková. Hra oplývala nebývalým vtipem a humorem, a tak se 
všem, dospělým i dětem, nejednou objevil úsměv na tváři. 
 
Mezi 19. – 20. hodinou už bylo na samotných návštěvnících,, jaký druh zábavy si 
zvolí. Těšil nás velký zájem při vědomostní hře Riskuj!!!, při tvoření záložek do knih a 
pohádkových puzzle a hádankách. Děti také měly možnost prozkoumat vlastnoručně 
malované a vyráběné rekvizity čarodějného domečku a dospělí zase mohli s 
divadelnicemi podiskutovat. 
 
Velikonoční projektový den 
 
Středeční dopoledne 17. 4. 2019 bylo na základní škole ve velikonočním duchu. 
Abychom dětem předali trochu více, co se těchto svátků týče, uspořádali jsme pro ně 
projektové dopoledne od 8 do 12 hodin. Podílet se na něm mohli i rodiče a prarodiče 
našich žáků. 
 
Žáky jsme rozdělili napříč ročníky do 5 skupin, které se po určitém čase střídali na 
pěti stanovištích. Na jednom z nich se dozvídali, proč se Velikonoce vůbec slaví. Na 
ostatních se seznamovali s konkrétními velikonočními tradicemi. Těmi bylo například 
barvení vajec pomocí vosku a cibulových slupek, pletení pomlázky, tvorba vrbové 
píšťalky a pečení jidášů. Kromě tohoto vlastnoručního pečiva si děti domů odnesly i 
netradiční výrobek kuřátka a košíček v podobě zajíčka na svá nabarvená vajíčka.  
 
Tento poklidný den jsme si naplno užili. Žáky musím pochválit za to, že byli pracovití, 
pečliví, klidní a nehluční. Odměnou pro nás dospělé pak byly úsměvy na jejich 
tvářích... I když si to mnohdy neuvědomujeme, nejsou to jen svátky spojené s 
hmotnými věcmi. Ale také svátky přátelství, pospolitosti a navštěvování. 
 
S prarodiči na zahradě 
 
Ve čtvrteční dopoledne 25. 4. 2019 jsme všichni ze základní školy měli jasný plán: 
upravit školní zahradu. Od 8 do 11 hodin jsme se věnovali plení a následnému 
osázení záhonků, hrabání suchého listí, úpravě okolí okrasných keřů a květin a 
údržbě školního chodníku. K žákům se přidalo i pár maminek či babiček a práce tak 
byla hotova raz dva. Paní kuchařky nám za odměnu upekly medovník, který jsme si 
všichni s chutí dali. Toto setkání bylo příjemným obohacením školního vyučování. 
 
Beseda o bezpečnosti s příslušníky Policie České republiky 
 
V úterý 30. 4. 2019 následovala po plaveckém výcviku beseda o bezpečnosti s 
příslušníky Policie České republiky z obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun. 
Během jedné společné hodiny jsme si řekli základní informace o policii, šikaně, 
kyberšikaně a možných nástrahách větších měst. Zjistili jsme, jaký je rozdíl mezi 
státními a městskými policisty. Také to, kam se dovoláme, pokud vytočíme číslo 158 
či 156. Řekli jsme si, proč vlastně existují nějaká pravidla a jaká pravidla dodržujeme 
ve škole, venku a na silnici. Beseda byla věnována i kontaktu dětí s cizími lidmi, kteří 
je nejen ve větších městech mohou obtěžovat a lákat. Pár žáků s policisty sehrálo 
ukázkovou situaci. Závěrem bylo uvedení do problematiky kyberšikany. 
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10 lekcí plaveckého kurzu v bazénu Česká Třebová 
 
V termínu od 26. března do 4. června 2019 naše základní škola absolvovala 10 lekcí 
plaveckého kurzu v krytém bazénu v České Třebové. Žáci byli rozděleni dle svých 
plaveckých schopností do 4 družstev. Každý kurz byl zahájen rozcvičkou, po které se 
děti učily plaveckým stylům (prsa, znak, kraul), splývání, plavání pod vodou a 
skokům do vody. Závěrečná čtvrthodinka byla určena pro hry ve vodě a volnou 
zábavu. Pátá lekce byla ozvláštněna hromadným vodním cvičením při hudbě.  
Celou poslední lekci si žáci mohli zadovádět ve vodě, na tobogánu, ve vířivce a páře. 
Za odměnu všichni zúčastnění dostali mokrá vysvědčení. Od instruktorek plavání 
jsme si každé úterý odváželi pochvaly za velkou snahu, zlepšování a poslušnost. 
Dovednosti děti využijí během letních dnů na koupalištích a bazénech. 
 
Školní výlet na kozí farmu 
 
Ve čtvrtek dne 13. 6. 2019 vyrazila Základní škola Žichlínek na školní výlet. Letos 
jsme se vydali na kozí farmu Statek zvaný U Syyyrovů v Lozicích u Chrudimi. Za 
hodinku a čtvrt zastavil autobus v cíli a mohli jsme se přivítat s majiteli statku a 
manželi Lechnýřovými. Hned po svačině jsme se rozdělili do dvou skupin, abychom 
se mohli vystřídat ve výrobně sýra i u zvířátek. Venku jsme nakrmili kozy, dozvěděli 
se o nich spoustu zajímavých informací a vyzkoušeli si dojící trenažér. Po něm jsme 
už mohli přistoupit k dojící lavici a všichni jsme si vyzkoušeli podojit opravdovou 
kozu. Musíme říci, že žáci byli šikovní a všem se vedlo již napoprvé. Uvnitř jsme se 
podívali do výrobny sýra a zjistili, jaké se k tomu používají přístroje, nástroje či formy. 
Také jsme si vyrobili svůj sýr – ricottu. Mléko jsme ohřívali na 88 °C, nalili do něj 
syřidlo a mohli pozorovat srážení a přeměnu mléka na měkký tvarohový sýr. Pak už 
stačilo jenom slít a sýr si vychutnat. Cestou z Lozic jsme se ještě zastavili na hradě 
Košumberk a prošli se v Hamzově léčebně, kde jsme se mohli zchladit i zmrzlinou. 
Školní výlet se líbil a žáci poznali venkovské prostředí zase z trochu jiného pohledu. 
 
DivadloMuzikoČtení 

Odpoledne dne 20. června 2019 na žichlínském kulturním sále vystupovali žáci 
Základní školy Žichlínek na akci s názvem DivadloMuzikoČtení. Jako již tradičně si 
pro rodiče, sourozence, prarodiče nebo přátele připravili program k závěru školního 
roku. Při této příležitosti vždy prvňáčci dávají slib panu králi o tom, že budou číst, 
předvedou nám čtení ze slabikáře a poté jsou pasováni na čtenáře. Letos dostali 
dárkem od paní učitelky krásně zpracovanou knížku Skřítkové z Kamenné hůrky od I. 
Kaftanové. Také se 1. ročník předvedl s písní Já jsem muzikant. Pod vedením Lucie 
Nečkové jsme mohli vidět taneční představení dívek s vějíři, šátky nebo stuhami. 
Vystoupil i kroužek jógy, který ukázal ásany v dynamičtější, taneční verzi. Na 
flétničku jsme slyšeli hrát jednotlivce, dvojici, čtveřici a celé třídy. Zahráli například 
píseň Holubí dům, Sedí liška pod dubem a Běžela ovečka. Druhý ročník v obsazení 
šesti holčiček zarecitoval báseň Na prázdniny, třetí ročník zazpíval písničku 
Vysvědčení, u kterého si vlastními silami přetvořil text. Čtvrťáci nacvičili zábavnou 
scénku z prostředí školy a celý program vyvrcholil vystoupením žáků 5. ročníku, kteří 
tančili v úplné tmě, se svítícími tyčinkami za rytmu Danza Kuduro a roztleskali tak 
celé publikum. Závěrem byla společně zazpívaná písnička Na prázdniny, jak je už 
zvykem. Děkujeme, že své děti podporujete a přišli jste se na ně v tento den podívat! 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
 
 
Jméno Vzdělávací akce Vzdělávací instituce, místo vzdělávání 
 
Mgr. Brokešová Lucie 
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (2 témata)  

H-mat, o.p.s., Praha 
Jednání pracovní skupiny Malotřídní školy     

MAS Lanškrounsko - MAP II., Ostrov 
Jak vést rozhovor s rodičem    

Tvořivá škola, z. s., Pardubice 
Angličtina – inspirativní a komunikativní 
 ZŠ a MŠ Žichlínek s lektorkou Gymnázia Lanškroun + náslechy hodin 
 
Mgr. Mastíková / Filipi Ivana 
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (1 téma)  

H-mat, o.p.s., Praha 
Jednání pracovní skupiny Malotřídní školy 

MAS Lanškrounsko - MAP II., Ostrov 
Relaxační techniky a jóga pro děti II.       

Centrum celoživotního vzdělávání, Pardubice 
Jak vést rozhovor s rodičem     

Tvořivá škola, z. s., Pardubice 
Angličtina – inspirativní a komunikativní 
 ZŠ a MŠ Žichlínek s lektorkou Gymnázia Lanškroun + náslechy hodin 
 
Špačková Radka 
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (2 témata)  

H-mat, o.p.s., Praha 
Jednání pracovní skupiny Malotřídní školy  

MAS Lanškrounsko - MAP II., Ostrov 
Jak vést rozhovor s rodičem     

Tvořivá škola, z. s., Pardubice 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované magisterské studium, 3. roč.  

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 
Angličtina – inspirativní a komunikativní 
 ZŠ a MŠ Žichlínek s lektorkou Gymnázia Lanškroun + náslechy hodin  
 
Klára Křevká 
Jak založit školní čtenářský klub      

MAP II ORP Lanškroun – Nová škola, o.p.s., Žichlínek 
Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK   

Národní institut pro další vzdělávání, Praha 
 
Bc. Filipová Květa 
Nenásilná komunikace a respektující přístup (2 kurzy: podzimní / jarní)   

Centrum celoživotního vzdělávání, Pardubice 
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Mgr. Krejčí Miloš  
eTwinning: Metodický seminář pro začátečníky  

Národní podpůr. středisko eTwinning, Dům zahraniční spolupráce, Pardubice 
eTwinning: Metodický seminář pro pokročilé     

Národní podpůr. středisko eTwinning, Dům zahraniční spolupráce, Pardubice 
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (5 témat)  

H-mat, o.p.s., Praha 
Čtenářská pregramotnost – Čtenářem odmalička  

MAP II ORP Lanškroun - Nová škola, o.p.s., Lanškroun 
Jak založit školní čtenářský klub   

MAP II ORP Lanškroun - Nová škola, o.p.s., Žichlínek  
Jednání pracovní skupiny Malotřídní školy  

MAS Lanškrounsko - MAP II., Ostrov 
Angličtina – inspirativní a komunikativní 
 ZŠ a MŠ Žichlínek s lektorkou Gymnázia Lanškroun  
Jak vést rozhovor s rodičem  

Tvořivá škola, z. s., Pardubice 
Konference Vzdělání pro budoucnost 2019  

Mensa ČR - Svět vzdělání - NIDV MŠMT - Nakladatelství Fraus, Praha 
Týmová dílna učitelů  

Koučink akademie s.r.o., Libchavy 
Vedení ryze ženského týmu  

EDUZONE s.r.o. vzdělávací instituce MŠMT, Praha 
Jak úspěšně zvládnout roli ředitele školy  

Fakta s.r.o. - vzdělávací zaříz. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
9.1 Účast žáků v soutěžích 
 
9.1.1 Prezentace školy na veřejnosti, v obci 
 
Vybraní žáci se pravidelně účastní významných událostí života obce Žichlínek. 
Obvykle mají připravena vystoupení podle požadavků kulturní komise obce. Ve 
školním roce 2018/2019 vystoupili na: 

- Vítání nových občánků obce Žichlínek (2 vystoupení) 
- Setkání se seniory 
- Rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem 

Další představení před žichlínskou veřejností proběhla při následujících akcích: 
- Světýlka 
- Vánoční jarmark s besídkou 

 
9.2.1 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.  
Do této olympiády se zúčastnilo 16 žáků naší školy.  
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9.2.2 Dětská scéna 2019 
 
Začátkem března se děti připravovaly na školní kolo soutěže Dětská scéna, která je 
rozdělena do dvou kategorií: pro 2. a 3. ročník a pro žáky 4. a 5. ročníku. Prvňáčkové 
předváděli své umění v nesoutěžní kategorii. Z obou kategorií postoupili nejlepší 
recitátoři do oblastního kola v Ústí nad Orlicí. A rozhodně se zde všichni předvedli 
výborně! V druhé kategorii do oblastního kola postoupili Marie Hudcová, Alžběta 
Hubálková, Karolina Urbánková a Adam Šenkýř, z první kategorie předvedli své 
umění recitace Vanesa Chukwuodii, Jáchym Špaček a Anna Gregorová, která za 
svůj výkon získala od poroty čestné uznání. Z první třídy ukázala velmi krásný 
přednes Lucie Kráčmarová, kterou porota ocenila diplomem. Vynesl jí reprezentaci 
přednesu na krajské přehlídce v roli uvádějící recitátorky celé krajské soutěže. 
Všichni žáci měli příležitost předvést své umění ještě v rámci Večera s knihou 28. 3. 
a na setkání se seniory 30. března.  
 
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.  
 
9.2.4 Přírodovědná soutěž 
 
S příchodem jara se v naší škole již tradičně připravovali žáci na Přírodovědnou 
soutěž, jejíž školní kolo se konalo v úterý 23. 4. 2019 od 12.30 hodin. Žáci poznávali a 
zapisovali názvy rostlin, živočichů, nerostů a hornin do záznamových archů. Nejlepší 
přírodovědci a přírodovědkyně se 7. května zúčastnili regionálního kola v České 
Třebové. Do soutěže se přihlásilo přes 30 škol z celého Pardubického kraje. Naši školu 
reprezentovalo pět z patnácti žáků 3. ročníku a pět žáků 4.-5. ročníku. Všichni se měli 
možnost popasovat s nejlepšími žáky v poznávání přírodnin z celého kraje.  
 
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 Atletický trojboj v Damníkově 
 
Dne 19. září 2018 se vydalo 11 žáků poměřit síly ve skoku dalekém, běhu na 60 
metrů a v hodu míčkem. Každý musel splnit všechny disciplíny. Naše děti získaly 
čtyři medaile: 2. místa Kamila Pavléková ze 4. třídy a Adam Šenkýř z 5. třídy,  
3. místa Anna Gregorová ze 3. třídy a Alžběta Hubálková z 5. třídy.   
 
9.2.7 Atletické závody v Rudolticích 
 
Na 40% dětí naší školy se zúčastnilo 11.6. tradičního sportovního klání v Rudolticích. 
Nejlepší výsledek si odvezla Zuzana Krátká, která v obou disciplínách zvítězila. 
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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. Naše škola si vybrala tyto projekty: Školní asistent – 
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personální podpora MŠ, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ, 
Školní asistent, personál. podpora ZŠ a Klub zábavné logiky a desk. her pro žáky ZŠ.  
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo vyhodnocení projektu Šablony I a byl připraven 
vstup do projektu Šablony II tak, aby byla účelně využita částka cca 1.000.000,- Kč, 
která je pro naši školu alokovaná. 
 
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 (Slavnost světýlek, Vánoční dílny, Vánoční jarmark, 
Grafomotorické kurzy, projektové dny, Večer s knihou a příběhy, S prarodiči na 
zahradě, 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, Vystoupení pro seniory 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, připomínky a požadavky na zajištění výuky v bezpečné a 
udržované budově školy. Ta je sice řediteli školy jako statutárnímu zástupci svěřena, 
ale zůstává v majetku obce. 
 
Především ředitel školy vyslovuje poděkování vedení obce, jmenovitě panu starostovi 
Radku Filipovi a panu místostarostovi Ing. Ladislavu Skalickému a také všem 
zastupitelům obce Žichlínek za odsouhlasení záměru rekonstrukce a dostavby školy! 
  
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, proběhlo Dětské odpoledne atd.  
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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 21. 10. 2019 
 
 
 
 
……………………………. 
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 22. 10. 2019 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Radka Špačková 
předsedkyně školské rady 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Mgr. Dana Krátká 
členka školské rady 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Bc. Blanka Indrová 
členka školské rady 
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