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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
REDIZO:
IZO součástí

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 125, 517 91 Deštné v Orlických horách
Příspěvková organizace
75015919
650047087
117600563 – Mateřská škola
102390649 – Základní škola
117600482 – Školní družina
102966605 – Školní jídelna

Statutární zástupce:

Mgr. Michal Dusílek, ředitel školy

Telefon:
Mobilní telefon:
E – mail:
Skype:
Adresa datové schránky:
WWW stránky:

+420 494 663 195
+420 739 037 237
info@zsdestne.cz
skoladestne
pazmcpk
www.zsdestne.cz

Zřizovatel školy:
Adresa zřizovatele:
IČO:
Statutární zástupce zřizovatele:
Telefon:
E- mail:
Adresa datové schránky:

Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 61, 517 91 Deštné v Orlických horách
00274844
Alena Křížová, starostka obce
+420 494 663 193
obecni.urad@destne.cz
e6zbyn6

1.1. Školská rada
Školská rada Základní školy a Mateřské školy Deštné v Orlických horách je zřízena dle
ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada je tříčlenná. Po
volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 došlo ke změně obsazení školské rady ze strany
zřizovatele. Na základě žádosti nadpoloviční většiny rodičů vyhlásil ředitel školy v listopadu
2014 doplňovací volby do rady. Po jejich ukončení se rada v novém složení ujala funkce.
Předseda školské rady – Mgr. Martin Kapucián, zástupce pedagogických pracovníků školy
Zástupce zřizovatele – Arpád Lörincz, člen obecního zastupitelstva
Zástupce rodičů – Světlana Buralová
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2. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách je příspěvkovou organizací obce
Deštné v Orlických horách. Jedná se o plně organizovanou základní školu s 9 postupnými
ročníky. Schválená kapacita základní školy je 180 žáků. K 30. 9. 2015 docházelo do základní
školy 67 žáků, individuálně se vzdělávalo 30 žáků, 1 žák se vzdělává v zahraničí. Žáci byli
rozděleni do 7 tříd. Žáci 2. a 5., 3. a 4. ročníku byli vyučováni společně ve dvou třídách, žáci
ostatních ročníků byli vyučováni v samostatných třídách. Základní škola vyučovala na
základě výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu schválené zastupitelstvem obce Deštné
v Orlických horách.
Součástí základní školy je školní družina se schválenou kapacitou 50 žáků. Ve školním roce
2015 – 2016 byla otevřena dvě oddělení školní družiny.
Do MŠ bylo k 30.9.2015 přihlášeno 28 dětí.
Stravování žáků školy, jejích zaměstnanců a dalších osob zajišťuje školní jídelna se
schválenou kapacitou 230 strávníků.
Základní škola se ve své výchovné činnosti zaměřuje zejména na důsledný a efektivní
vzdělávací proces. Tento proces chápeme jako partnerský vztah mezi vyučujícím a žákem.
Tento partnerský vztah však dle našeho názoru nemá být servilní ve smyslu poskytování úlev
z požadavků, díky kterému by škola mohla být u částí žáků respektive rodičů mnohem
populárnější. Jdeme tak trochu proti proudu, myslíme si však, že je naše cesta správná. Je po
žácích lépe požadovat výkon nyní, než jim připravit těžký přechod na střední školy
v budoucnu.
Rovněž se snažíme o prosazování pravidel ve výchově našich žáků. Toto se nám momentálně
daří jen s velkými obtížemi, protože často postrádáme podporu rodičů. V této oblasti však
nepolevujeme a své výchovné snahy nadále rozvíjíme. Pro žáky naší školy organizujeme
zájmové útvary od sportovních, přes rukodělné až po umělecké. Při organizaci volného času
žáků spolupracujeme i se společenskými organizacemi v obci.
Průběžně usilujeme i o úpravu prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají. Ve školním roce 2015
– 2016 byly dokončeny výmalby chodeb.
Sportovní aktivity našich žáků doplňujeme o vedení k zdravému životnímu stylu. Škola je
zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. U prostor tělocvičny je žákům
k dispozici automat na vodu. Škola usilovala o pořízení automatu na mléko, ale bohužel
neúspěšně. Polední přestávky mohou žáci trávit na zahradě školy a v prostorách sportovního
areálu obce.
Součástí naší školy je i škola mateřská. Mezi oběma „školami“ existují velmi úzké vztahy,
což přispívá k lepšímu přechodu žáků mateřské školy do školy základní. Přítomnost
nejmladších kamarádů naopak pomáhá žákům základní školy chovat se kultivovaněji.

2/8

3. Obory vzdělání
Základní škola poskytuje 9 leté denní vzdělávání oboru č. 79-01-C/01 Základní škola.
Výuka v základní škole probíhá podle schváleného školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Šťastná škola“.
Ve svém vzdělávacím programu klade škola důraz na výuku matematiky, jazykové
vzdělávání a předměty přírodopisného zaměření.
Činnost školní družiny probíhá podle schváleného školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání „Kdo si hraje, nezlobí“.
Školní družina zajišťuje aktivní trávení volného času zejména pro žáky, kteří do školy
dojíždějí ze vzdálenějších obcí. Svoji činností pomáhá školní družina naplňovat minimální
preventivní program základní školy.
4. Personální zabezpečení činnosti školy
V roce 2015 – 2016 působili ve škole tito pedagogičtí pracovníci:
Základní škola
Mgr. Michal Dusílek
Mgr. Vlasta Pacholíková

ředitel školy
třídní učitelka I. třídy

Mgr. Hana Brychtová

třídní učitelka II. třídy

Nj , Ov
1.stupeň

2.stupeň
Ov
třídní učitelka III. třídy 1.
stupeň,
NSPU

Mgr. Jana Rémišová

Mgr. Lucie Havrdová

třídní učitelka VI. třídy Čj,
Dějepis
třídní učitel VII. třídy
F, Inf,
Ch, Pv
třídní učitelka VIII. M, Aj
třídy
třídní učitelka IX. třídy Z, Př, Tv

Mgr. Martin Kapucián
Ing. Lucie Daňková
Mgr. Lenka Hepnarová
Mgr. Jana Kapuciánová

Aj , Hv
, Ov, Tv
,Vv

Školní družina
Michaela Sovinová

vedoucí vychovatelka

Petra Svobodová

vychovatelka ŠD

Od 1. 3. 2016 převzala úvazek po p. uč. Daňkové p. uč. Jana Rémišová ml.
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Aj,
prevence

Mgr. Martina Kapucián působil ve školním roce 2015 – 2016 jako metodik ICT. V souladu
s ustanovením nařízení vlády č. 75/2005 Sb. mu byla stanovena týdenní míra vyučovací
povinnosti na 20 hodin.
Mgr Lenka Hepnarová vykonávala funkci výchovné poradkyně. V souladu s ustanovením
nařízení vlády č. 75/2005 Sb. jí byla stanovena týdenní míra vyučovací povinnosti na 21
hodin týdně. 1 vyučovací hodina byla pro školní rok 2015– 2016 určena jako hodina nad
stanovený úvazek
Bc. Michaela Sovinová vykonávala funkci metodika sociálně patologických jevů v rozsahu
0,3 pracovního úvazku.
Po celý školní rok působila v I. II.a VII. třídě pedagogická asistentka pí. Martina Štěpová.
Zřízení této funkce bylo schváleno odborem školství krajského úřadu.
Na zajištění provozu školy se podíleli tito pracovníci:
Martin Štěp
Anna Bittnerová
Martina Štěpová

školník
uklízečka
uklízečka

Ilona Valentová
Eva Smutná
Zdeňka Nováková

vedoucí ŠJ, kuchařka
kuchařka
kuchařka

Martin Kasal

pokladní, účetní

5. Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení na SŠ
Do 1. ročníku bylo přijato 7 dětí, všechny docházely do MŠ Deštné v O. h.
Všichni žáci 9. ročníku uspěli v přijímacím řízení.na střední školy.

6. Mimoškolní vzdělávací činnost
Škola se zapojila do projektu Hodina pohybu navíc. Ten byl zahájen 1. 9. 2015 pod vedením
p. uč. Hepnarové.

V průběhu školního roku 2015 – 2016 se žáci školy zapojili do několika vzdělávacích soutěží:
Přírodovědný klokan
Code week
Logická olympiáda
IT – slot
Bobřík informatiky
Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Říjen 2015
Říjen 2015
Říjen 2015
Listopad 2015
Listopad 2015
Leden 2016
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Biologická olympiáda – školní kolo
Zeměpisná olympiáda
Pythagoriáda – školní kolo
Matematický klokan
Biologická olympiáda – okresní kolo
Biologická olympiáda – krajské kolo
Pythagoriáda
Olympiáda v ČJ – okresní kolo
Dětská scéna – recitace – krajské kolo

Únor 2016
Březen 2016
Březen 2016
Březen 20106
Duben 2016
Květen 2016
Květen 2016

6.1. Sportovní soutěže
Září 2015
-

přespolní běh Solnice, zúčastnilo se 12 žáků z 2. až 9. třídy
Říjen 2015

- 1. kondiční plavání žáků 2. stupně v plaveckém bazénu v RK
- plavecká štafeta 1. kolo - konaná v RK – účast 2 družstev: 8 žáků ze 6. a 9. třídy

Listopad 2015
- Tink florbal cup – turnaj ve florbale v Rokytnici v O. h. žáků 1. – 5. třídy za doprovodu p.
Zachariáše
- účast žáků 8. – 9. třídy na okrskovém kole ve florbale v Dobrušce- postup na okresní kolo
- účast žáků 8. – 9. třídy na okresním kole ve florbale v Rokytnici v O.h. - 5. místo
- účast dívek 6. – 9. třídy na okresním kole ve florbale v Rokytnici v O.h. - 2. místo
- kondiční plavání žáků 2. stupně v plaveckém bazénu v RK
- plavecká štafeta 2. Kolo - konaná v RK – účast 1 družstva: 5 žáků ze 6. třídy
- školní vánoční turnaj ve stolním tenise žáků 6. – 9. třídy

Leden 2016
- 11. – 14. 1. 2016 - LVK - lyžařský výcvik 6. a 7. třída: Deštném v O.h. v areálu Marta I.a
II.( instruktorka L. Havrdová), výcvik na snowboardu ( instruktorka L. Hepnarová),
- 15. 1. běžecký výcvik (Hepnarová)
- lyžařský výcvik 4 - 5. třídy probíhal ve 3 lekcích vždy v pátek od 9. 00 do 12. 00 Deštném
v O.h., v areálu Marta I.a II. (Hepnarová)
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- lyžařský výcvik 1 - 3. třídy probíhal v 10 ti lekcích vždy ve středu v rámci hodin
Tv Deštném v O.h., v areálu Marta I.a II. (Hepnarová, Brychtová)
- lyžařský asnowboardový výcvik ostatních tříd probíhal v 10 ti lekcích vždy v rámci hodin
Tv Deštném v O.h., v areálu Marta I.a II. (Hepnarová)

Březen 2016

-

7. 3. 2016 naše škola uspořádala Okresní a krajský přebor ve sjezdovém lyžování
v Deštném v O. h. na Martě I. Účast 20 žáků naší školy
9. 3. 2016 naše škola uspořádala Okresní a krajský přebor ve snowboardingu v Deštném
v O. h. na Martě I. Účast 20 žáků naší školy
3. kondiční plavání žáků 2. stupně v plaveckém bazénu v RK
účast na mezinárodním turnaji ve florbale v Rokytnici v Orlických horách. Chlapci
z druhého stupně se umístili na 4. místě.

Duben 2016

Štafetový pohár
26. 4. 2016 jsme se zúčastnili se žáky I. stupně Štafetového poháru v běhu na 8 x 100m a
8 x 200m. Okresní kolo se konalo v Dobrušce na atletickém stadionu v úterý 26. 4. 2016.
První osmičlenné družstvo štafety tvořili 4 dívky a 4 chlapci z 1. – 3. třídy: Matěj Stejskal,
Natálka Klárová, Zuzana Meierová, Agáta Ruprechtová, Jan Hofman, Jan Všetička, a Jára
Bašek, Prokop Pochobradský. Druhé družstvo 4 dívky a 4 chlapci ze 4. – 5. třídy (Agáta
Christophová, Míša Netuková, Tereza Stejskalová, Stela Ruprechtová, Erik Havelka, Jára
Jiroušek, Roman Vaněk, Radim Trojan). Každý člen družstva běžel jeden 100m a 200m
úsek.
Závodu se zúčastnilo 8 škol z okresu Rychnov nad Kněžnou. Družstvo 1. – 3. třídy se
umístilo na 5. místě a družstvo 4. – 5. třídy na 4. místě. Celkově jsme se umístili na 5.
místě.
Plavecká štafeta
V pátek 29. 4. 2016 se konalo v Rychnově nad Kněžnou 4. závěrečné kolo plavecké štafety.
Družstvo 6. třídy tvořili: Kryštof Kleiner, Lukáš a Libor Dvořáčkovi a Lukáš Szajko. Plavala
se štafeta 4 x 100 m volným způsobem, 2 kola. V přestávce se konala soutěž „ Námořní
bitva“. Tuto soutěž jsme vyhráli a dostali jsme veliký dort. Samozřejmě jsme se rozdělili
s ostatními soutěžícími, učiteli i pořadateli. Celkově se naše štafeta umístila na 5. místě. Na
závěr se žáci pořádně vydováděli na tobogánu, vířivce a řece.
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Květen 2016

Mayový závod
V pátek 27. 5. 2O16 jsme se již potřetí zúčastnili 3. ročníku Mayového závodu, který
pořádá plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou. Jde o trojboj, kde žáci z 3. a 4. tříd
závodí ve 3. disciplínách: plavecké štafetě 8 x 25 m, střelbě ze vzduchovky na 5
špalíků a běžecké štafety 8 x 200m. Vítězné družstvo získá zdarma vstup doTonga zábavního parku v Hradci Králové. Za družstvo Deštenští Apači závodili: Jára
Jiroušek, Míša Netuková, Tereza Stejskalová, Matěj Stejskal, Jára Bašek, Honza
Všetička, Honza Hofman, Stela a Agáta Ruprechtovi, Kristýna Průšová. Celkově jsme
se umístili na 4. místě. Doplňující disciplínou byla střelba na bizona do terče a
vědomostní soutěž o spisovateli Karlu Mayovi. Děti se mohli dostatečně vyřádit
v bazéně na tobogánu, vířivce, či řece a na zahradě ve skákacím nafukovacím hradu ve
tvaru pirátské lodě.

7. Prevence sociálně – patologických jevů
V minulých obdobích bylo pedagogickými pracovníky školy ve spolupráci s metodičkou
prevence sociálně – patologických jevů identifikováno několik problémových oblastí. Jako
nejtíživější se jeví velmi drsné chování žáků k sobě navzájem a to paradoxně u žáků 1. stupně
školy. Žáci se často chovají bezohledně, používají hrubá slova a urážky, dochází ke zraněním.
U části dětí zůstává škola ve svém výchovném působení zcela osamocena, neboť tito nijak
proti výše uvedeným jevům ve své výchově nepostupují.
Během školního roku nebyl zaznamenán žádný případ zneužívání návykových látek žáky.
Část žáků však aktivně kouří v průběhu polední přestávky či před vyučováním. Ve školním
řádu školy jsou vymezeny prostory, ve kterých je kouření zakázáno.
Po celý školní rok 2015– 2016 docházelo k problémům s omlouváním absence žáků. Rodiče
žáků neoznamují škole předem známou absenci, respektive ji oznamují se zpožděním. Také
v následném omlouvání absence se projevují problémy.
4. 3. 2016 – proběhlo v 7. ročníku šetření možnosti výskytu šikany ve třídě – výsledek
negativní (SVP Kompas Náchod)

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
p. uč. Jana Kapuciánová - Společné vzdělávání – inkluze v hodinách AJ
- jazykový pobyt v rámci výzvy č. 56 - 20. 11. – 6. 12. Londýn
p. uč. Martin Kapucián

– HK – MicroSoft ve školství
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9. Aktivity školy
Veškeré aktivity školy byly ve školním roce 2015 – 2016 zaměřeny na aktivizaci žáků a jejich
zapojení do každodenního života školy. Organizovány byly tradičně osvědčené akce
z minulosti.
V září proběhl opět adaptační pobyt pro žáky 1., 4., 5. a 6. ročníku na chatě Juráška
v Olešnici v O. h.
Žáci ZŠ a MŠ vystoupili na rozsvěcení vánočního stromku. Tomu předcházely tradiční
vánoční dílny v budově školy.
4. prosince 2015 uspořádali žáci 9. ročníku pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku.
S nadílkou dorazili i za žáky mateřské školy.
Mezi další tradiční akce, které se uskutečnily, bylo Vítání bledulí, Noc s Andersenem,
Květinový den, Putování Pod Deštníkem, Školní akademie.
Předškoláci byli pasováni na prvňáčky.
V tělocvičně se všichni žáci, učitelé, rodiče a p. starostka Alena Křížová slavnostně
rozloučili s deváťáky.
Jazykové pobyty v rámci výzvy č. 56:
26. 10. – 31. 10. Berlín (10 dětí + Mgr. Michal Dusílek, Mgr. Lucie Havrdová)
2. 11. – 8. 11. Anglie (10 dětí + Mgr. Jana Kapuciánová)

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 19. 12. 2016
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 22. 12. 2016

Vypracovala: Mgr. Hana Brychtová
statut. zást. školy
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