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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. 2014 docházelo do základní
školy 70 žáků, kteří 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. Do školní družiny
docházelo ve školním roce 2014 – 2015 40 žáků 1. stupně, kteří byli rozděleni do dvou
oddělení.
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 2014
– 2015 proběhla částečná rekonstrukce prostor šaten a prostory prvního stupně byly barevně
vymalovány.
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.
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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
Před začátkem školního roku 2014 – 2015 došlo ve škole k několika personálním změnám.
Do funkce ředitele byl na základě výběrového řízení jmenován Mgr. Michal Dusílek
s nástupem od 1. 8. 2014.
V souvislosti se změnou personální situace na jiných základních školách v okolí a končící
výjimkou v uznávání požadované kvalifikace dle ustanovení zákona o pedagogických
pracovnících došlo v závěru školního roku 2013 – 2014 k odchodu několika stávajících
pedagogických pracovníků. Toto se projevilo zejména v předmětech matematika, dějepis a
anglický jazyk.
Na místo vyučující matematiky a anglického jazyka byla od 1. 9. 2014 přijata Ing. Lucie
Daňková. Na pozici vychovatelky školní družina byla přijata Petra Svobodová. Tímto
personálním doplněním se podařilo kompletně zajistit výuku na 1. a 2. stupni školy, při
zachování stejné výše pracovních úvazků jako ve školním roce 2013 – 2014.
V roce 2014 – 2015 v základní škole a mateřské škole Deštné v Orlických horách působili tito
pedagogičtí pracovníci:
Základní škola
Mgr. Michal Dusílek
Mgr. Hana Brychtová

ředitel školy
třídní učitelka I. třídy

Mgr. Vlasta Pacholíková
Mgr. Jana Rémišová

třídní učitelka II. třídy
třídní učitelka III. třídy

Mgr. Martin Kapucián

třídní učitel VI. třídy

Ing. Lucie Daňková
Mgr. Lenka Hepnarová
Mgr. Lucie Havrdová

třídní učitelka VII. třídy
třídní učitelka VIII. třídy
třídní učitelka IX. třídy

Mgr. Jana Kapuciánová

Nj (6), Ov 7. (1)
1. stupeň (18), Ov 9.
(2)
1. stupeň (22)
1. stupeň (20), NSPU
(2)
F (8), CH (4), INF
(6), Pv (2)
M (16), Aj (6)
Př (8), Tv (6), Z (8)
Čj (15), D (7)

7 – úvazek 1,0
20 – úvazek 1,0
22 – úvazek 1,0
22 – úvazek 1,0
20 – úvazek 1,0
22 – úvazek 1,0
22 – úvazek 1,04
22 – úvazek 1,0

Aj (14), Hv (1), 22 – úvazek 1,0
Ov (2), Tv (2), Vv (3)
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Mgr. Eva Kleinerová

Hv (2), Ov (2)

4 – úvazek 0, 18

Školní družina
Mgr. Eva Kleinerová
Petra Svobodová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka ŠD

0,67 úvazku
10 hodin/ týdně

Mgr. Martina Kapucián působil ve školním roce 2014 – 2015 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 2014 – 2015 určena jako hodina nad
stanovený úvazek
Mgr. Eva Kleinerová vykonávala funkci metodika sociálně patologických jevů v rozsahu 0,3
pracovního úvazku.
Po celý školní rok působila v VI. třídě pedagogická asistentka pí. Martina Štěpová. Zřízení
této funkce bylo schváleno odborem školství krajského úřadu. Úvazek asistentky pedagoga
činil ve školním roce 2014 – 2015 0,35.
Na zajištění provozu školy se podíleli tito pracovníci:
Martin Štěp
Anna Bittnerová
Martina Štěpová

školník
uklízečka
uklízečka

1,0
0,8
0,5

Ilona Valentová
Eva Smutná
Zdeňka Nováková

vedoucí ŠJ, kuchařka
kuchařka
kuchařka

1,0
1,0
1,0

Martin Kasal

pokladní, účetní

0,3

V průběhu školního roku nedošlo k žádným personálním změnám. Bylo však nutné řešit
zastupování učitelů v době nemoci, což činilo škole velké obtíže, protože při současném
nastavení míry pracovních úvazků a aprobovanosti vyučujících jsou možnosti zastupování
velmi omezené. Při dlouhodobých absencích řešila škola tuto situaci využitím bývalých
zaměstnanců školy z řad důchodců.
5. Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení na SŠ
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 22. ledna 2015. K zápisu se dostavilo 8 dětí.
K dodatečnému zápisu se dostavil 1 žák. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bylo
vyvěšeno dne 2. 2. 2015. Jedno řízení o přijetí bylo přerušeno do 31. 8. 2015. K povinné
školní docházce bylo přijato 9 dětí. Jeden žák bude plnit povinnou školní docházku dle
ustanovení §38 zákona č. 561/2004 Sb. (plnění povinné školní docházky v zahraničí). Žádný
z rodičů nepodal v řádném termínu žádost o odklad povinné školní docházky ani odvolání
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proti přijetí k povinné školní docházce. Z mateřské školy, která je součástí ZŠ a MŠ Deštné
tak bylo k plnění povinné školní docházky přijato 90% dětí.
Do 9. ročníku základní školy docházelo ve školním roce 2014 – 2015 6 žáků. Čtyři žáci
podali přihlášku do maturitních oborů, 2 žáci do učebních oborů. Pět žáků bylo přijato na
základě výsledků 1. kola příjímacího řízení, 1 žákyně byla přijata v 2. kole příjímacího řízení.
SPŠ elektrotechniky a informačních technologií Dobruška
SPŠ elektrotechniky a informačních technologií Dobruška
SPŠ, SOŠ, SOU Nové Město nad Metují
ŠKODA Auto, SOU Strojírenské Mladá Boleslav
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové
Střední škola a základní škola Nové Město nad Metují

Informační technologie
Elektrotechnika
Informační technologie
Provoz a ekonomika dopravy
Kadeřnice
Pečovatelské služby

Dva žáci 5. ročníku školy podali přihlášku ke studiu na víceletých gymnáziích. Jeden žák
úspěšně absolvoval příjímací řízení a byl přijat ke studiu na Gymnáziu v Dobrušce.
6. Výsledky vzdělávání žáků
Dne 1. 9. 2014 vstoupil v platnost nový klasifikační řád. Ten stanovil kritéria pro hodnocení
písemných prací. Takto kritéria jsou platná pro všechny ročníky bez rozdílu. Nedochází tak již
k tomu, že na 1. stupni byli žáci hodnoceni mírněji než na stupni 2. Během celého školního
roku měli rodiče možnost využívat el. žákovské knížky, která byla nejméně 2 za měsíc
aktualizována. V souvislosti s úpravou klasifikačního řádu byla rovněž změněna kritéria pro
poskytování prospěchových stipendií, která jsou poskytována z rozpočtu zřizovatele školy.
Nárok na prospěchové stipendium má žák 1. stupně s průměrem známek 1,3 a žák 2. stupně,
který prospěl s vyznamenáním.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PV
11
8
4
5
2
6
2
0
1

1. pololetí
P
N
0
0
0
0
3
0
5
0
2
0
4
1
2
0
9
0
5
0

Škola

39

30

1

Průměr
1,000
1,125
1,531
1,700
1,500
1,830
1,661
2,192
1,905

PV
8
7
4
4
2
4
1
0
1

2. pololetí
P
N
0
0
1
0
3
0
6
0
1
0
7
0
3
0
10
0
5
0

1,709

31

36

0

Průměr
1,063
1,229
1,592
1,814
1,417
1,993
1,545
2,314
2,143

Změna
-0,063
-0,104
-0,061
-0,114
+0,083
-0,163
+0,116
-0,122
-0,238

1,850

-0,141

Jeden žák 8. ročníku konal opravnou zkoušku z matematiky, ve které byl hodnocen stupněm
dostatečný.
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1
1
1
1
1
1

6.1. Průměrný prospěch v předmětech
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Přírodopis - zeměpis
Fyzika - chemie
Dějepis - Výchova k občanství

1. pololetí
2,000
2,078
1,771
2,033 – 1,900
2,379 – 2,333
2,276 – 2,076

2. pololetí
2,194
2,392
2,090
2,258 – 2,129
2,667 – 2,438
2,452 – 2,129

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhlo testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníku didaktickými
testy firmy Kalibro. Výsledky testování:
3. ročník
5. ročník
7. ročník
9. ročník

Český jazyk
46,9 %
73,1 %
79,2 %
56,2 %

Matematika Hum. základ Přírodovědný základ
50,6%
59,9 %
40,5%
60,6 %
64,7 %
70,5 %
64,9 %
70,2 %
62,1 %
24,5 %
55,5 %
47,7 %

Anglický jazyk
67,1 %
63 %
67,2 %
62,8 %

Výsledky testování byly porovnány s klasifikací žáků za 2. pololetí školního roku, která byla
v souladu s klasifikačním řádem schváleným v září 2014.

3. ročník
5. ročník
7. ročník
9. ročník

Český jazyk
Kalib.
Z
46,9 %
3
73,1 %
2-3
79,2 %
2
56,2 %
3

Matematika
Kalib.
Z
50,6%
3
60,6 %
3
64,9 %
3
24,5 %
4

Hum. základ
Kalib.
Z
59,9 %
3
64,7 %
3
70,2 % 2-3
55,5 %
3

Přírodovědný základ
Kalib.
Z
40,5%
4
70,5 %
2-3
62,1 %
3
47,7 %
3

Anglický jazyk
Kalib.
Z
67,1 %
3
63 %
3
67,2 %
3
62,8 %
3

Celkově horší výsledky dosažené v testování Kalibro byly spíše způsobeny jiným, pro žáky
školy nezvyklým typem zkušebních úloh, než skutečnými neznalostmi. V budoucím období je
však třeba ve výuce klást větší důraz na rozvoj logického myšlení a zejména na výkon
v průběhu vyučovacích hodin. Toto platí zejména pro žáky na 1. stupni školy, kterým často
chybí základní pracovní návyky.
Žáci 4. ročníku prošli 21. května 2015 celoevropským testováním TIMSS 2015. Toto
testování bylo prováděno ve spolupráci s Českou školní inspekcí. První souhrnné výsledky za
školu budou známy v závěru roku 2015.
V průběhu školního roku 2014 – 2015 se žáci školy zapojili do několika vzdělávacích soutěží:
Matematická olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Zeměpisná olympiáda
Recitační soutěž
Pythagoriáda
Matematický klokan
Chemická olympiáda

Prosinec 2014
Únor 2015
Únor 2015
Únor 2015
Květen 2015
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Ve všech těchto soutěžích dosahovali žáci průměrných výsledků. V budoucím období bude
třeba klást větší důraz na propojení „běžného“ učiva s praxí.
6.2. Hodnocení chování

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

NTU
0
0
1
1
0
2
0
1
3

Celkem

8

1. pololetí
DTU
DRŠ
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3

0

Sníž.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NTU
0
0
2
2
0
2
0
2
1

0

9

2. pololetí
DTU
DŘŠ
0
0
0
0
4
0
4
1
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
13

1

Sníž.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
Ke dni 30. 9. 2014 evidovala škola 9 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho 3
dívky. Všichni žáci byli integrováni v běžných třídách, kde jim byla poskytována zvýšená
péče dle individuálního vzdělávacího plánu. Jeden žák 6. ročníku byl vyučován dle přílohy
RVP pro LMP. Tomuto žákovi byla poskytnuta asistentka pedagoga v rozsahu 14 hodin
týdně. Ve výše uvedeném období škola neevidovala žádného talentovaného žáka, který by
vyžadoval speciální pedagogickou péči.
6.4. Absence žáků ve vyučování

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Škola celkem

1. pololetí
Počet zameškaných Průměr na žáka
hodin
380
34,545
228
25,333
110
15,714
470
47,000
118
29,500
600
54,545
297
74,950
395
39,500
242
40,333
2 840

39,444
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2. pololetí
Počet zameškaných Průměr na žáka
hodin
410
51,250
253
28,111
209
29,857
775
77,500
140
46,667
768
69,818
405
101,250
605
60,500
301
50,167
3 866

56,853

6.5. Sportovní soutěže
Na sportovní výkony jsme ve školním roce 2014 – 2015 kladli ve své práci velký důraz. Do
obsahu předmětu tělesná výchova jsme zahrnuli výuku plavání v rozsahu 4 hodin ročně. Tato
výuka probíhala po celý školní rok v plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Výuka pro
žáky 3. a 4. ročníku byla zajištěn plaveckou školou Dorka v bazénu v Dobrušce. Žáky školy
jsme zapojili do plavecké štafety měst a plavecké štafety 2. stupně. Při účasti v těchto
soutěžích se bohužel projevilo to, že naši žáci mají málo možností k intenzivnímu
plaveckému výcviku. Zlepšení plaveckých schopností proto zůstává jedním z hlavních úkolů
pro naši školu v příštím období.
Žáky naší školy jsme zapojili také do atletických soutěží a to konkrétně do přespolního běhu
v Solnici. V budoucnu se hodláme lehké atletice více věnovat.
Neodmyslitelnou součástí práce naší školy na poli sportu je lyžování. Lyžařský výcvik
proběhl pro žáky 7. a 8. ročníku na začátku měsíce ledna 2015. Do výuky lyžování jsme ale
zapojili většinu žáků naší školy. Jejich výuka probíhala po Vánočních prázdninách prakticky
až do konce zimní lyžařské sezóny. 19. února 2015 jsme pořádali lyžařské závody, ve kterých
dosáhli naši žáci několika medailových umístění. Karel Zachariáš z 9. ročníku dosáhl vítězství
v kategorii snowboardistů.
Smíšené družstvo chlapců a dívek z 2. stupně školy jsme zapojili i do turnajů v minifotbalu.
Zde však naši žáci daleko zaostali za těmi nejlepšími družstvy. V červnu pak žáci naší školy
sehráli vyrovnané exhibiční utkání se žáky ze ZŠ v Dobřanech.
Nejúspěšnější disciplínou v oblasti sportu tak pro nás byl ve školním roce 2014 – 2015
florbal. Díky činnosti p. Karla Zachariáše a Lenky Hepnarové mohla v naší škole působit 3
soutěžní družstva, která se zapojila do ORION Cupu a Orlické ligy. Největšího úspěchu
dosáhlo družstvo starších děvčat, které se probojovalo do krajského kola v Jičíně. Zde po
výborném výkonu obsadilo 3. místo. Na postup do republikového finále to bohužel nestačilo,
přesto si však děvčata a jejich trenéři zaslouží velké poděkování.
Žáci naší školy se zapojili do projektu SAZKA – Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti
olympijských vítězů.
Ve sportovní oblasti se zcela jasně projevuje fakt, že například k úspěšné přípravě
v kolektivních soutěžích (kopané, basketbalu a volejbalu) nemáme dostatek personálních sil a
pokud zde má dojít ke zlepšení, musí se do procesu přípravy zapojit i sportovní kluby v obci
působící.
25. září 2014
1. října 2014
13. října 2014
7. listopadu 2014
11. listopadu 2014
18. listopadu 2014
20. listopadu 2014
24. listopadu 2014
9. prosince 2014
15. prosince 2014

Přespolní běh - Solnice
Minikopaná – Rychnov nad Kněžnou
Plavecká štafeta – Rychnov nad Kněžnou
Okrskové kolo ve florbalu – Dobruška
Okresní kolo ve florbalu – Rokytnice v O.h.
Turnaj ve florbalu – Dobré
Turnaj ve florbalu – Rokytnice v O.h.
Florbalový turnaj – Deštné
Plavecká štafeta – Rychnov nad Kněžnou
Orlická liga ve florbalu – Skuhrov nad Bělou
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Štafetový pohár – Dobruška
Florbalový turnaj – Rokytnice v O.h.
OVOV

28. dubna 2015
7. května 2015
13. května 2015
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 2014 – 2015 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. Do příštího období bude zřejmě nutné
upravit školní řád tak, aby bylo možné tyto jevy účinněji postihovat. Během školního roku
2014 – 2015 nedošlo k žádnému jednání výchovné komise.
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Listopad 2014
Únor 2015
Březen 2015
Květen 2015
Srpen 2015

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ
Správní řád ve školství
Informační systémy ČŠI
Seminář pro vychovatele ŠD
Od přírody k welfare
Hejného metoda v matematice
Úvodní školení JA Czech

Jana Kapuciánová
Ředitel školy
Ředitel školy
Eva Kleinerová
Lenka Hepnarová
Lucie Daňková
Lucie Daňková

9. Aktivity školy
Veškeré aktivity školy byly ve školním roce 2014 – 2015 zaměřeny na aktivizaci žáků a jejich
zapojení do každodenního života školy. Organizovány byly tradičně osvědčené akce
z minulosti. Některé aktivity byly naopak z programu školy vyřazeny.
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Ve dnech 3. – 5. září 2014 proběhl na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách Adaptační
kurs. Ten byl určen pro žáky 1., 3., 4. a 6. ročníku. Pro žáky 1. ročníku byl kurs dvoudenní,
pro žáky ostatních ročníků třídenní. Během celého pobytu probíhaly aktivity zaměřené na
osobnostně – sociální rozvoj žáků.

Deváťáci pomáhají prvňáčkům – žáci 9. ročníku školy několikrát navštívili 1. třídu, kde se
aktivně zapojili do práce se žáky v průběhu vyučovací hodiny.

Den otevřených dveří (10. října 2014) – v tento den se žáci školy zapojili do celostátního
projektu 72 hodin – Ruku na to, který byl propojen se dnem otevřených dveří. Během dne
tvořili žáci 1. stupně náramky, které si mohli návštěvníci dne otevřených dveří zakoupit a tím
žákům přispět na školní výlety. Žáci 6. ročníku zajišťovali společně se žáky 7. ročníku provoz
školního bufetu. Žáci 8. ročníku se společně se školníkem pustili do úpravy a zvelebení
vnitřních a vnějších prostor školy. Žáci 9. ročníku pak donesli starším občanům obce obědy
ze školní jídelny. Akce byla navštívena několika rodiči a občany obce.
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12. listopadu 2014 proběhla tradiční soutěž v reprodukci vtipů „Vtipná kaše“.
30. listopadu 2014 vystoupili žáci 1. stupně školy při slavnostním rozsvěcení vánočního
stromku, které bylo pořádáno kulturní komisí obecního úřadu. V prostorách školní jídelny
bylo pro účastníky akce připravováno občerstvení.
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5. prosince 2014 uspořádali žáci 9. ročníku pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku.
S nadílkou dorazili i za žáky mateřské školy.

12. prosince 2014 proběhly v prostorách školy tradiční Adventní dílny. Návštěvníci dílen si
mohli vyzkoušet výrobu a zdobení vánočních ozdob, zdobení vánočního cukroví. Rovněž si
mohli zakoupit drobné vánoční dárky pro své blízké. Po celou dobu akce zajišťovali žáci 8.
ročníku občerstvení návštěvníků ve školní kavárně.
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16. prosince 2014 připravil dramatický kroužek pod vedením p. Havrdové Předvánoční
divadlení v prostorách Hasičské zbrojnice v Deštném.

6. ledna 2015 navštívili žáci 8. a 9. ročníku v rámci výuky občanské výchovy prostory
Parlamentu ČR v Praze, kde si prohlédli jednací síň a zázemí pro poslance.
22. ledna 2015 proběhl zápis žáků do 1. ročníku.

Ve dnech 26. – 29. ledna 2015 proběhlo testování Kalibro v 9. ročníku.
19. února 2015 pořádala škola okresní přebor v lyžování žáků.
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Od 19. února 2015 probíhal plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v bazénu v Dobrušce.
Ve dnech 23. - 27. února 2015 proběhlo testování Kalibro v 5. a 7. ročníku.
26. března 2015 vyrazili žáci 8. a 9. ročníku na jednodenní poznávací výlet do německých
Drážďan. Během výletu navštívili žáci okolí drážďanské opery, Zwinger, kostel Paní Marie,
drážďanské Nové Město, rodný dům Erika Kästnera a Novou Synagogu. Kromě zeměpisné
problematiky se žáci zabývali prací na projektu „Za zmizelými sousedy“, který probíhal po
celý školní rok v rámci výuky dějepisu.

Ve dnech 7. – 9. dubna 2015 proběhlo testování Kalibro ve 3. ročníku.
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10. dubna 2015 se uskutečnila Noc s Andersenem v prostorách 2. stupně.

13. dubna 2015 se žáci 6. ročníku zapojili do čtenářské soutěže.
21. dubna 2015 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili akce „Vítání bledulí“ na chatě Radost.

23. dubna 2015 proběhla v rámci oslavy Dne Země módní přehlídka modelů vyrobených
z recyklovatelných materiálů.
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13. května 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do celostátní akce Ligy proti rakovině.
„Květinový den“. Prodejem květin přispěli na konto Ligy částkou 4 899 Kč.

21. května 2015 proběhlo u žáků 4. ročníku testování TIMSS.
Ve dnech 23. – 25. května 2015 vyrazili žáci 7. – 9. ročníku do Polska. Během třídenního
pobytu navštívili žáci město Krakow a koncentrační tábor v Osvětimi. Zde byla pro žáky
připravena celodenní exkurze. Získané informace využili žáci při zpracovávání projektu „Za
zmizelými sousedy“
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20. června 2015 proběhlo tradiční putování Pod Deštníkem, tentokráte ke škole na Šerlichu.
23. června 2015 se uskutečnilo pasování žáků mateřské školy na prvňáčky.

25. června 2015 proběhla školní akademie za účasti rodičů a členů obecního zastupitelstva.
26. června 2015 byl ukončen školní rok 2014 – 2015. Starostka obce p. Alena Křížová se
oficiálně rozloučila se žáky 9. ročníku a popřála jim hodně úspěchů v dalším studijním a
osobním životě.
V průběhu školního roku 2014 – 2015 proběhly dva sběry starého papíru. Z utržených
prostředků bylo žákům školy přispěno na školní výlety.

Do náplně předmětu tělesná výchova byla zařazena výuka plavání pro žáky 2. stupně. Tato
probíhala v prostorách bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
11. Inspekční činnost
V průběhu školního roku proběhla ve škole celá řada rychlých šetření zaměřených na růžné
oblasti pedagogické práce. Žádná přímá inspekční činnost na škole ve školním roce 2014 –
2015 neproběhla.
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12. Hospodaření školy
Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách je z hlediska rozpočtu školou
podlimitní. To klade velké nároky na rozpočet školy poskytovaný zřizovatelem. Tento
rozpočet dosahuje částky více než 2 500 000 Kč. Část tohoto rozpočtu je určena na pokrytí
mzdových nákladů zaměstnanců. Do listopadu 2014 využívala škola možnosti zrušení
„věkového“ automatu, čímž došlo k velké úspoře finanční prostředků. Toto však již dle
platného nařízení vlády není možné a proto došlo ke zvýšení mzdových nákladů o téměř
400 000 Kč ročně. Toto vedlo k úvahám zřizovatele o další perspektivě školy. Škola usiluje u
získávání finančních prostředků prostřednictví vedlejší hospodářské činnosti tak, aby
zřizovateli v nelehké úloze financování školy co nejvíce ulehčila.
V roce 2014 obdržela škola ze státního rozpočtu:
ÚZ 33533 – 4 843 000 Kč



platy – 3 524 100
pojistné – 1 318 900

ÚZ 33047 – 2 900 Kč (další cizí jazyk)
ÚZ 33051 – 11 890 Kč
ÚZ 33052 – 19 540 Kč
Celkem: 4 877 330 Kč.
Získané granty:
Královéhradecký kraj – podpora zájmové práce se žáky mimo vyučování – 13 000 Kč
Škoda Auto – podpora polytechnického vzdělávání – 58 600 Kč
OPVK výzva č. 56 - 496 049 Kč
Celkem: 567 649 Kč.
13. Rozvojové a mezinárodní programy
Ve školním roce 2014 – 2015 čerpala škola finanční prostředky z rozvojového programu na
zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků pod účelovými znaky 33051,
33052 v celkové výši 31 430 Kč.
Po celý školní rok škola usilovala o navázání trvalého partnerství se školami v zahraničí.
Škola podala společně s dalšími 5 evropskými školami žádost o grant z programu ERASMUS
+. Tato žádost však nebyla úspěšná.
Žáci 4. – 7. ročníku se zapojili do mezinárodní aktivity E – Etwinning, kde pracovali na
projektu „Family is everything“.
14. Projekty
Ve školním roce 2014 – 2015 probíhalo na škole několik projektů podpořených z finančních
prostředků Královéhradeckého kraje respektive podnikatelských subjektů.
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Agresivita pod kontrolou - Královéhradecký kraj
Během celého školního roku probíhala práce na aktivitách projektu Agresivita pod kontrolou.
Ten byl finančně podpořen částkou 10 000 Kč. Projekt reagoval na velkou míru agresivity,
která se projevovala zejména u žáků prvního stupně. Základní myšlenkou projektu bylo
nahrazení „agresivních“ aktivit aktivitami jiného, uměleckého zaměření. V rámci projektu
byly pořízeny 4 sady drumbenů. Drumbeny jsou českým vynálezem a spojují v sobě funkci
nábytku a hudebního nástroje. V hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy žáci pomocí
barev ozdobily drumbeny motivy, které jsou jim názorově blízké. Poté nacvičili s drumbeny
hudební číslo, které předvedli na akademii školy v červnu 2015. Drumbeny jsou nyní
umístěny v prostorách 1. stupně, 2. stupně a obou tříd mateřské školy. Vedoucí projektu byla
pí. Eva Kleinerová, vedoucí školní družiny.
Dopravní výchova - Škoda Auto a.s.
Základní škola obdržela z grantového programu Škoda Auto grant ve výši 15 000 Kč na
podporu dopravní výchovy. Z tohoto grantu bude pořízen model dopravního hřiště pro žáky 1.
stupně školy, vesty na dopravní výchovu a koloběžky pro žáky mateřské školy.
Ve skutečnosti neexistuje špatné počasí, jsou jen různé druhy dobrého počasí - Lesy ČR a.s.
Podnik Lesy ČR a.s. podpořil výuku přírodopisu a zeměpisu na naší škole částkou 25 000 Kč.
Z těchto finančních prostředků byla pořízena meteorologická měřící sada pro sledování
vývoje počasí během celého kalendářního roku a 2 ks mikroskopů s umělým osvětlením. Tyto
jsou napájeny pomocí baterií nebo el. sítě. Je proto možné tyto mikroskopy použít kdekoliv
bez ohledu na světelné podmínky.
Škola ve školním roce 2014 – 2015 podala několik žádostí z grantových programů. Neuspěla
bohužel se žádostí o grant na realizaci sportovních aktivit, etické výchovy a zahraničního
pobytu pro žáky školy. Protože škola považuje rozvoj těchto aktivit za velmi podstatný, bude
žádosti do těchto grantových programů podávat znovu.
Škole se podařilo získat grant Královéhradeckého kraje na realizaci aktivit zájmové práce se
žáky mimo vyučování ve výši 13 000 Kč. Z tohoto grantu budou pořízeny nové dresy pro
sportovní soutěže, modely pro kroužek ručních prací a audiosouprava pro činnost tanečního a
dramatického kroužku.
V roce 2015 získala škola grant od firmy ŠKODA Auto ve výši 58 600 Kč na podporu
polytechnického vzdělávání. Z tohoto grantu bude pořízena 3D tiskárna a nářadí do školní
dílny. V průběhu projektu budou žáci 2. stupně realizovat výrobu sady výrobků. Ke každému
výrobku zpracují žáci technickou dokumentaci dle běžných standardů a výrobky vyrobí na 3D
tiskárně respektive pomocí nářadí ve školní dílně. Na konečné podobě výrobku si ověří
správnost postupu uvedeného v technické dokumentaci.
V květnu 2015 podala škola žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Ve výzvě č. 56 uspěla a získala tak finanční prostředky ve výši
496 049 Kč. Ty budou využity na 2 jazykové výjezdy žáků do zahraničí, 1 kurs pro učitele
anglického jazyka, realizaci stínování pro vyučující zeměpisu a přírodopisu, které proběhne
na Slovensku a realizaci čtenářských dílen pro žáky 2. stupně školy.
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V srpnu roku 2015 podala škola žádost o dar z prostředků firmy Lesy ČR a.s ve výši 20 000
Kč. Pokud škola bude se žádostí úspěšná, bude pořízen nový model kostry pro výuku
přírodopisu a figurína pro nácvik první pomoci.
V březnu roku 2015 žádala škola rovněž o příspěvek z rozpočtu MŠMT na zlepšení
zabezpečení školy ve výši 40 000 Kč. Tento příspěvek škole nebyl poskytnut a škola proto
bude muset hledat jiní zdroje na realizaci této zakázky.
15. Spolupráce a odbory a partnery školy
ODBOROVÁ ORGANIZACE
Po vzájemných jednáních se podařilo v listopadu roku 2014 uzavřít kolektivní smlouvu, která
byla již delší dobu ve fázi jednání. Bylo dohodnuto, že bude vydán řád odměn pro pracovníky
školy. Rovněž byla dohodnuta pravidla pro používání prostředků FKSP.
SRPDŠ
Škola aktivně spolupracovala s SRDPŠ. Stejně jako v letech minulých poskytlo SRPDŠ škole
věcné dary v celkové výši 5 988 Kč. Kromě těchto darů přispívalo SRPDŠ na Mikulášskou
nadílku, dary pro odcházející žáky 9. ročníku, dary pro budoucí žáky 1. ročníku. SRPDŠ bylo
rovněž pořadatelem školního plesu, který proběhl 21. února 2015.
ZŘIZOVATEL
Spolupráce zřizovatele se školou je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel si je vědom významu
školy pro chod obce a rovněž škola respektuje to, že není v obci jediným subjektem a snaží se
obci podávat pomocnou ruku při uskutečňování jejich akcí. Žáci školy vystupují při vítání
občánků, rozsvěcení vánočního stromu, úklidu obce apod. Občanům obce pronajímá škola
prostory tělocvičny za sníženou cenu a zájemcům z jejich řad zajišťuje stravování ve školní
jídelně. Stejnou pomocnou ruku nabízí škola i jiným obcím v okolí, ze kterých dojíždějí žáci
do naší školy.
PODNIKATELSKÉ PROSŤEDÍ
Díky ochotě místních podnikatelských subjektů mohou žáci školy již několik let využívat
služeb, které nejsou v jiných školách běžné.
SPORT Profi Deštné poskytuje škole bezplatné připojení do sítě internet. Kromě toho mohou
žáci školy využívat zcela zdarma sjezdové dráhy v areálech firmy. Díky tomu může škola
zajišťovat lyžařský výcvik pro žáky od 1. do 9. ročníku. Permanentky mají žáci k dispozici i
ve svém volném čase.
Lanové centrum Deštné poskytuje žákům bezplatný vstup do lanového centra.
Verner – Autobusová doprava zajišťuje každodenní dopravu žáků základní a mateřské školy
do školy a zpět. Kromě toho zajišťuje dopravu na velkou většinu školních akcí. Firma Verner
provádí rovněž opravy a rekonstrukce dřevěných konstrukcí ve škole.
p. Karel Zachariáš – svým velkým dílem přispívá k rozvoji florbalu v naší škole. Díky jeho
práci dosáhly zejména dívky ve školním roce 2014 – 2015 velkých úspěchů, z nichž největším
byl zisk 3. místa v krajském kole ve florbalu dívek.
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Všem partnerům školy chceme tímto cestou co nejsrdečněji poděkovat, protože svým dílem
přispívají k úspěšnému rozvoji naší školy.

V Deštném dne 13. října 2015

Mgr. Michal Dusílek
ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 11. listopadu 2015
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