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Charakteristika školy 
 

Název školy 

 
Základní škola a Mateřská škola Žichlínek 
 
 

Obecné údaje 

 
 
Sídlo:                             Žichlínek 65, 563 01 Lanškroun 
 
Zřizovatel:                      Obec Žichlínek 
 
Právní forma:                 Příspěvková organizace 
 
IČO:          709 812 81 
 
Identifikátor zařízení      600 104 630   
(RED IZO) 
 
 
E-mail:                            zszichlinek@seznam.cz 
 
Webové stránky:            www.zsamszichlinek.cz 
 

Součásti školy 

 
 
Základní škola          kapacita: 80 žáků   
 
                                 malotřídní základní škola – 1.stupeň ZŠ 
 
Mateřská škola         kapacita: 50 dětí 
 
                                 2 třídy 
 
Školní družina          kapacita: 30 žáků 
 
                                 1 oddělení 
 
Školní jídelna             
 
 
 

mailto:zszichlinek@seznam.cz
http://www.zsamszichlinek.cz/


 
 
4 

Poloha a umístění školy 

 

Škola se nachází uprostřed obce, která čítá  přibližně 800 obyvatel, v blízkosti města 
Lanškroun. Okolí, budova i vnitřní prostory jsou pěkně upravené, vhodné pro oba 
typy škol.  
 
 
 

Prostory školy 

 
 
Mateřská škola má nyní k dispozici dvě třídy s ložnicemi, kabinet, dvě šatny se 
sociálními zařízeními a kancelář. 
Základní škola je vybavena třemi učebnami, šatnou, kabinetem s pomůckami, 
ředitelnou, sborovnou, sociálním zařízením, počítačovou učebnou a keramickou 
dílnou. 
Školní družina využívá samostatnou místnost. 
Školní jídelna disponuje kuchyní a jídelnou s odpovídajícím nábytkem pro děti MŠ 
 i ZŠ. 
Dále se v budově nachází sklep, kde je umístěna šatna a keramická dílna. Všechny 
děti mohou využívat velkou zahradu. V těsné blízkosti školy je velmi pěkná tělocvična 
a  hezký sportovní areál. 
 
 

Opravy a rekonstrukce 

 
 
V průběhu hlavních prázdnin proběhly drobné malířské opravy a rekonstrukce 
osvětlení v přízemí budovy.  
 

Vybavení školy 

 
 
Základní škola je poměrně dobře vybavena rozličnými učebními pomůckami. 
V počítačové učebně mohou žáci pracovat na patnácti počítačích, které jsou 
zapojeny do sítě. V průběhu tohoto školního roku byla zakoupena interaktivní tabule.   
Pro evidenci žáků a tisk vysvědčení byl využíván program Bakaláři.  
Pedagogové mají k dispozici řadu titulů odborné literatury, které byly opět rozšířeny  
o nové. Pravidelně odebírá škola následující časopisy: Školství, Rodina a škola, 
Tvořivý Amos, Prevence a čtrnáctideník regionu Listy Lanškrounska.   
Fond učebnic tvoří většinou kompletní řady pro výuku jednotlivých předmětů  
v 1. - 5.ročníku, ostatní učebnice jsou využívány jako doplňkové, pro přípravu učitelů 
a rozšíření nabídky činností a témat ve výuce. Převážně používáme učebnice 
nakladatelství Alter, SPN a Nová škola Brno. Jejich výběr probíhá v souladu se 
specifickými požadavky školy i učebními osnovami. 
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Kabinet ZŠ je poměrně dobře vybaven nástěnnými mapami. Dále pracují žáci 
s didaktickými pomůckami firmy DIPO. K dispozici je též velmi pěkný obrázkový 
soubor pro výuku anglického jazyka, který byl zakoupen i pro další třídu. Využíváme 
také spoustu starších funkčních pomůcek. 
K vybavení naší školy patří i tyto technické pomůcky: televize, video, varhany, CD 
přehrávač, DVD přehrávač, laminátor a radiomagnetofony. 
Pomůcky na Tv jsou taktéž na velmi dobré úrovni. Kromě běžného sportovního 
náčiní a nářadí, máme sadu hokejek pro florbal s vybavením pro brankáře a  
sportovní dresy. Nově byl zakoupen kompresor.  
 
 

Školská rada 

 
 
K 2.3.2009 byla zvolena nová Školská rada při ZŠ a MŠ Žichlínek. Jejími členy jsou: 
zástupce školy - Mgr. Jitka Kostelecká, zástupce z řad rodičů - pí. Věra Šrámková a 
zástupce obce - p. František Filip. Školská rada schvaluje  výsledky hospodaření, 
vzdělávací program, školní řád a další směrnice školy a koordinuje spolupráci mezi 
školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností. Schází se obvykle 2 - 3 x do roka. 
 
 

Koncepce školy a plánování 
 

Koncepce školy 

 
 
Základním posláním školy  je dosahovat co nejlepších výsledků ve výchově 
a vzdělávání a co nejkvalitněji připravit děti na přechod na II.stupeň základní školy či 
víceleté gymnázium.  
Výsledky práce školy jsou závislé na koncepci a jejím následném plnění. Proto byly 
 i v tomto školním roce zpracovány tematické plány, upřesněn ŠVP, podle kterého 
probíhala výuka v 1. a ve 2. ročníku a roční plán práce. Všechny tyto dokumenty jsou 
přístupné v dokumentaci školy a byly v rámci možností v průběhu školního roku 
splněny.  
  
 
  

Pedagogické rady 

  

Pedagogové školy se pravidelně účastní pedagogických rad, na kterých se 
projednávají kromě hodnocení výchovy a vzdělávání žáků také závažné kroky, jež se 
týkají  školy (změny ve školství a organizaci vzdělávání, plánování práce, 
harmonogram akcí a jejich zajištění a další). 
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   I. pedagogická rada -    27.8.2008 
  II. pedagogická rada -  13.11.2008   
 III. pedagogická rada -    23.1.2009 
 IV. pedagogická rada -    17.4.2009  
  V. pedagogická rada  -   11.5.2009 
 VI. pedagogická rada -    17.6.2009 
 
Zápisy jednotlivých pedagogických rad jsou součástí dokumentace školy. 
 
 

Učební plány a osnovy 

 
 
Výuka v základní škole probíhala ve 3. - 5. ročníku podle schváleného vzdělávacího 
programu Základní škola čj. 16847/96 – 2  a v 1. a 2. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní „Škola hrou“. Učební osnovy byly 
v jednotlivých ročnících  splněny. Vyučovaným cizím jazykem je jazyk anglický. 
Na základě závazného vzdělávacího programu si učitelé vypracovávají tematické 
plány na školní rok pro jednotlivé předměty a pravidelně kontrolují jejich plnění.  
 
 
 

Výsledky vzdělávání 
 
 
Klasifikace žáků za I. a II. pololetí se pohybovala v rozmezí 1. - 4. klasifikačního 
stupně. Hodnocení stupněm 3 a 4 na vysvědčení bylo v individuálních případech 
pečlivě zváženo a projednáno pedagogickou radou. 
 
Hodnocení chování bylo celkově bez vážnějších problémů.  
 
Absolventi naší školy 
Udržujeme kontakt s našimi bývalými žáky a zároveň sledujeme jejich studijní 
výsledky na školách, které si vybrali pro pokračování v povinné školní docházce. U 
převážné většiny z nich jsou výsledky srovnatelné s těmi, kterých dosahovali na naší 
škole. Děti dobře zvládají i přestup do jiné školy, bez problémů se adaptují na nové 
prostředí a spolužáky. 
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Údaje o žácích a dětech 

Počty žáků v ZŠ a dětí v MŠ  
 
stav k 30.9.2008 
 

Třída Ročník Počet žáků a dětí 
celkem 

z toho - dívky 

I. 1.  5 3 

 2. 8 2 

II. 3. 4 2 

 4. 10 6 

III. 5. 7 4 

ZŠ celkem  34 17 

MŠ   46 21 

ZŠ a MŠ 
celkem 

  
80 

 
38 

 
 
 

Výsledky zápisů 

 
 
Zápis do ZŠ na školní rok 2009/2010  
Zápis do 1. ročníku se konal 15. ledna 2009. Do 1. ročníku bylo zapsáno 10 dětí,  
5 žáků má odklad povinné školní docházky. 
 
Zápis do MŠ na školní rok 2009/2010 
Zápis proběhl v dubnu 2008. Bylo zapsáno 10 nových dětí. 
  

Přestup žáků 

 
 
Přechod žáků z 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium 
8 žáků pokračuje v povinné školní docházce na ZŠ Lanškroun A.Jiráska.  
 
 
 
Přestupy a stěhování 
V průběhu roku se žádní žáci nepřestěhovali ani nepřestoupili na jinou školu.  
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní škola 

 
Mgr. Radomíra Divíšková, ředitelka školy 
 Kvalifikace: PF Hradec Králové, obor učitelství pro I. stupeň ZŠ 
 Délka praxe: 17 let 
 Úvazek: 1,000 
 
Mgr. Jana Kristková, učitelka 
 Kvalifikace: PF MU Brno, obor učitelství pro I. stupeň ZŠ 
 Délka praxe: 14 let 
 Úvazek: 1,000  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Mgr. Jitka Kostelecká, učitelka 
 Kvalifikace: PF MU Brno, obor učitelství pro I. stupeň ZŠ 
 Délka praxe: 10 let 
 Úvazek: 1,000 
 
Radka Špačková, vychovatelka, učitelka 
 Kvalifikace: SPgŠ Litomyšl, obor vychovatelství 
 Délka praxe: 11 let 
 Úvazek: 0,800 vychovatelka; 0,500 učitelka 
 

Mateřská škola 

 
Hana Brodinová, vedoucí učitelka 
 Kvalifikace: SPgŠ  Litomyšl 
 Délka praxe: 31 let 
 Úvazek: 1,000 
 
Ludmila Prokopcová, učitelka 
 Kvalifikace:VOŠPg  Litomyšl  
 Délka praxe: 34 let 
 Úvazek: 0,700 
 
Petra Mihulková, učitelka 
 Kvalifikace: studentka VOŠPg  Litomyšl  
 Délka praxe: 9 let 
           Úvazek :1,000, od března 2008 mateřská dovolená 
 
Ludmila Vorlíčková, učitelka 
 Kvalifikace:SPgŠ Litomyšl  
 Délka praxe: 32 let 
 Úvazek:   0,700 
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Jana Vystrčilová, učitelka 
           Kvalifikace: SpgŠ Litomyšl 
           Délka praxe:  roky 
           Úvazek: 1,000 
 

 

Provozní zaměstnanci 

 
Taťána Motlová, školnice ZŠ 

Úvazek: 1,000 
 
Petra Zemachová, školnice MŠ 
 Úvazek: 1,000 
 
Zdenka Trefná, vedoucí ŠJ 
 Úvazek: 0,430 
 
Dana Šmídová,vedoucí kuchařka 
 Úvazek: 1,000 
 
Jaroslava Hýblová 
 mateřská dovolená 
 
Andrea Schemberová 
            Úvazek: 0,750 
                
 

Kontroly a hospitační činnost 
 

Kontroly a hospitace uvnitř subjektu 

 
Hospitace u pedagogických pracovníků prováděné ředitelkou školy se konaly  
v I. i ve II. pololetí dle ročního plánu hospitační činnosti. Byla průběžně kontrolována 
pedagogická dokumentace, práce třídního učitele, plnění tematických plánů, 
dodržování dozorů. Při hospitaci v jednotlivých hodinách sledovala ředitelka školy 
především metody a styl práce učitele a jeho přístup k žákům, plnění tematických 
plánu, ŠVP a další. Byly prováděny i kontroly dodržování pracovní doby a plnění 
náplně práce jednotlivých provozních zaměstnanců. V průběhu kontrol a hospitací 
byly zjištěny závažné nedostatky pouze u jedné pedagogické pracovnice, která 
v loňském školním roce naši školu opustila. 
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Kontroly provedené jinými organizacemi 

 

 11.11.2008   Kontrola KHS 

 18.11.2008   Kontrola BOZP a PO 

 25.11.2008   Kontrola požárních uzávěrů 

   1.12.2008   Kontrola hasicích přístrojů 

   19.5.2009   Odborná technická kontrola zařízení dětského hřiště 

   29.6.2009   Revize elektrického zařízení 
 
Všechny protokoly o kontrolních zjištěních a kontrolní zprávy jsou k nahlédnutí 
v dokumentaci školy. 
 
 
 
 

Mimoškolní aktivity ve školním roce 2008/2009 

 

Zájmové kroužky 

 
V tomto školním roce mohly děti navštěvovat následující zájmové útvary: 
 
Přírodovědný kroužek 
Výtvarný kroužek 
Kroužek anglického jazyka 
Kroužek hry na flétnu 
Sportovní kroužek 
Keramiku 

 

Účast našich žáků v soutěžích 

 

 Běh ulicemi města  

 Výtvarná soutěž   

 Přírodovědná soutěž v Lanškrouně 

 Atletické přebory v Rudolticích 
 
Výsledky jednotlivých soutěží a umístění našich žáků jsou k nahlédnutí v kronice 
školy. 
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Kulturní, sportovní  a další akce 

 
 

       1.9.2008  Slavnostní zahájení školního roku 

       4.9.2008  Za zajímavostmi poldru v Žichlínku 

     12.9.2008  Návštěva MŠ 

     4.10.2009  Projekt „ Den zvířat“ 

   15.10.2008  Divadlo Šumperk 

   24.10.2008  Slavnost světýlek 

   14.11.2008  Kurz první pomoci 

     5.12.2008  Mikulášská besídka, návštěva kina 

   18.12.2008  Vánoční dílny 

   19.12.2008  Vánoční besídka 

     13.2.2009  Bruslení 

     24.2.2009  Čtenářská soutěž 

     14.3.2009  Dětský karneval 

     27.3.2009  Vynášení Morany 

       8.4.2009  Velikonoční dílny 

     29.4.2009  Čarodějnice  

     15.5.2009  Focení žáků 

       1.6.2009  Dětský den 

       8.6.2009  Taneční vystoupení „Promluvíme tancem“ 

       9.6.2009  Aktovkový den 

     18.6.2009  Spaní ve škole 

     23.6.2009  Rekordy školy v tělocvičně 

     26.6.2009  Slavnostní zakončení školního roku  
 

 

Exkurze a výlety 

 

     12.6.2009  Školní výlet – Babiččino údolí 
 

 

Dlouhodobé programy a nabídky 

 

 Projekt „Normální je nekouřit“ 

 Akce „Školní mléko“ /zajištění prodeje dotovaného mléka pro žáky ZŠ/ 

 Pravidelná nabídka knih Klubu mladých čtenářů Albatros  

 Nabídka fotografií z akcí pořádaných školou 

 Plavecký výcvik  /duben – červen 2009/ 
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Prevence sociálně patologických jevů 
 
 
Na naší škole je zpracována směrnice k primární prevenci sociálně patologických 
jevů a plán protidrogové prevence. Oba tyto dokumenty jsou uloženy v dokumentaci 
školy. Pedagogové jsou řádně informováni o této problematice. Zařazují tato témata 
do výchovných a výukových plánů. Žákům je na naší škole nabídnuta též široká 
škála možností k využití volného času. Škola spolupracuje s jinými organizacemi, 
zabývající se touto problematikou.  
 
 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
 
Naše škola se v tomto školním roce nezapojila do výše uvedených programů. 
 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
 
V tomto školním roce se pedagogové účastnili DVPP dle plánu, který je součástí 
dokumentace školy. Zaměřili jsme se na tyto oblasti: 

 cizí jazyky 

 keramiku a výtvarnou výchovu 

 projevy, prevence a řešení sociálně-patologických jevů 

 řízení školy 

 školní vzdělávací program 

 zdravovědu 
 
 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
 
 
V tomto školním roce byl na naší škole realizován projekt „Interaktivní tabule  
na I. stupni ZŠ“. K jeho uskutečnění jsme získali nadační příspěvek v celkové 
hodnotě 100 000 Kč od Nadace ČEZ.    
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Spolupráce školy 
 

Spolupráce s rodiči a školskou radou 

 
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. V tomto školním roce proběhly tři schůzky, 
které se uskutečnily v září, listopadu a v květnu. První schůzka byla společná a na 
dalších byly rodičům podávány informace individuálně. 
Školská rada se pravidelně scházela. Pomáhala škole řešit vzniklé problémy.    
 
 

Spolupráce s Obcí Žichlínek 

 
 
Spolupráce školy s Obcí Žichlínek je na velmi dobré úrovni. Obec vychází škole  
vstříc a pomáhá řešit její problémy.  
 

 

Další spolupráce 

 

Naše škola také spolupracuje se školami v okolí. Probíhají pravidelné metodické 
schůzky pedagogů malotřídních škol. Dobrá komunikace je taktéž se školami, kam 
přestupují naši žáci na druhý stupeň ZŠ. 
Poděkování patří též všem sponzorům, kteří podporují naše žáky na jejich cestě za 
vzděláním. 
 

Závěry pro práci v příštím školním roce 
 
 

 Zaměřit se na realizaci školního vzdělávacího programu v 1., 2. a 3. ročníku.  

 Provozovat zájmové kroužky. 

 DVPP zaměřit na získávání vědomostí a dovedností zaměřených  na řízení 
školy, projevy a prevenci sociálně patologických jevů, cizího jazyka a účast 
v dalších seminářích a kurzech, prohlubujících vědomosti a dovednosti pro 
daný obor. 

 V průběhu školního roku provést hospitace u všech vyučujících a vychovatelky 
a kontrolu práce školnice.  Kontrolní činnost zaměřit také na plnění ŠVP a 
tematických plánů, dodržování klasifikačního řádu, vytvoření vhodných 
psychohygienických podmínek, plnění plánu práce v průběhu roku a 
dodržování časového rozvrhu vyučovacích hodin  a přestávek. Uskutečňovat 
kontroly v dalších součástech školy / MŠ, ŠJ/. 

 Spolupracovat s okolními školami a připravit žáky co nejlépe na přechod  
     na 2.stupeň ZŠ či víceleté gymnázium. 
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  Chodba v 1. patře 
   

 
 



 
 

15 

 
 

Učebna                                                       


