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Mgr.Hana Brychtová, ředitelka školy

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. Hana Brychtová, ředitelka 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

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. V září
2019 byl zvolen nový předseda školské rady.
Předseda školské rady – Mgr.Jana Rémišová, zástupce pedagogických pracovníků školy
Zástupce zřizovatele – Arpád Lörincz, člen obecního zastupitelstva
Zástupce rodičů – Martina Christophová
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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. 2019 docházelo do základní školy 60 žáků, individuálně se vzdělávalo 44 žáků,
Žáci byli rozděleni do 6 tříd. Spojení ročníků na 1.st.bylo následující: 1.,4.,5.roč. a 2.,3.roč.
Rozvrh hodin byl postaven tak, že žáci 1.ročníku měli výuku hlavních předmětů (ČJ, M)
samostatně. Na druhém stupni byli žáci vyučováni převážně v v samostatných třídách. Na
některé vyučovací hodiny byli také spojeni. Spojeny byly 6.a 7. ročník a 8. a 9.ročník.
Základní škola vyučovala na základě výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu schválené
zastupitelstvem obce Deštné v Orlických horách.

Přehled o počtech žáků k 30.6.2019
Ročník

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

Celkový
počet
žáků

Počet chlapců

Počet dívek

3

3

0

3
7
8
6

0
2
4
6

3
5
4

6

5

0
1

8
9
10

2
4
3

6
5
7

60

29

31

Součástí základní školy je školní družina se schválenou kapacitou 50 žáků. Ve školním roce
2019 – 2020 bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny s docházejícím počtem žáků 21.
Poplatek za měsíc docházky do ŠD činil 100,- Kč.
Do mateřské školy bylo k 30.9.2019 přihlášeno 22 dětí, otevřena byla tedy jedna třída..S
předškoláky docházela paní učitelka do pracovny školní družiny, kde je vyhovující nábytek.
Na dopolední svačinu a oběd docházely děti do školní jídelny, odpolední svačinu jim
kuchařky nosily do třídy.
Poplatek za měsíc docházky do MŠ činil 350,- Kč.
Stravování žáků školy, jejích zaměstnanců a dalších osob zajišťuje školní jídelna se
schválenou kapacitou 230 strávníků.
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Materiálové vybavení školy
Pokračovali jsme v úpravě prostředí školy. Zrekonstruovali jsme šatny. „Klece“ nahradily
šatní skřínky.
Průběžně je obnovováno vybavení počítačové učebny (formou repasovaných počítačů).

Projekty
Škola pokračuje v těchto projektech „ Ovoce a mléko do škol“, „Skutečně zdravá škola“.
Do projektu Obědy pro děti (Women for women) jsme přihlásili 4 děti. I v tomto školním
roce jsme pokračovali v rámci projektu Šablony I., rozjeli jsme Šablony II.
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.

Obory vzdělávání
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. V tomto školním roce jsme změnili zaměření školy na sportovní, proto
byl program přejmenován na „Škola v pohybu“. Z toho vyplynula i změny v učeních plánech.
Na 1.st. jsme přidali 1 hodinu TV pro žáky 3.-5.ročníku, na 2.st. jsme přidali 2 hodiny.
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.

Přehled prospěchu k 30.6.2020
Tento školní rok byl z důvodu koronavirové karantény zcela výjimečný. 11.3. došlo z nařízení
vlády k uzavření školy. Žáci byli vyučováni distančně. 25.5. 2020 se do školy vrátili téměř
všichni žáci 1.stupně. kteří měli vyučování každý den v týdnu. Žáci 2.stupně docházeli určené
dny do školy od 8.června a pouze ti, kteří měli zájem. Výsledky prospěchu tedy korespondují
především 1.pololetí.
1.stupeň
ročník počet
žáků
1.
3
2.
3

prospělo s
neprospělo
vyznamenáním
3
0
3
0
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počet
nedostatečných
0
0

nehodnoceno
0
0

3.
4.
5.

7
8
7

5
2
2

0
0
0

0
2
2

0
0
0

2.stupeň
prospělo s
neprospělo
vyznamenáním
2
0
4
0
3
0
6
0

počet
ročník žáků
6.
6
7.
8
8.
9
9.
10

počet
dostatečných
6
0
13
7

nehodnoceno
0
0
0
0

Celkový prospěch
počet
žáků

1.st.
2.st.
celkem

prospělo s
vyznamenáním

celkový
průměr

neprospělo

počet
dostatečných

Nehodnocen
o

15
15
30

1,339
1,672
3,011

0
0
0

4
26
30

0
0
0

27
33
60

Prospěch v hlavních předmětech

Čj
M
Aj

1.stupeň

2.stupeň

1,877
1,711
1,808

2,293
1,982
1,827

celkem

4,17
3,69
3,64

Údaje o zameškaných hodinách
(Zameškané hodiny jsou k 11.3.2020).

celkový
počet

1.st.
2.st.
celkem

142
544
686

průměrný
počet
omluvených
hodin na
žáka

počet
neomluvených
hodin na žáka

20,28
16,48
36,76

0
0
0
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IVT
Počítačové výukové programy používáme ve všech předmětech na obou stupních, jak
v počítačové pracovně, tak i na interaktivní tabulích v učebnách. Jsou využívány dle
probíraného učiva.

Jazykové vzdělání
Angličtinu jsme začali vyučovat již od 2.ročníku. V 1. ročníku i nadále pokračovala formou
kroužku, do kterého byli zapojeni všichni žáci. V MŠ měli hodinu týdně předškoláci.
Němčina je vyučována bez odborné kvalifikace v 7.,8. a 9.ročníku.

Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických
pracovníků ve školním roce 2019/2020 (podle zákona 563/2004 Sb.,ve znění
pozdějších úprav, nejedná se o aprobovanost)
V tomto školním roce provoz školy zajišťovalo 18 zaměstnanců. Došlo ke změnám
v pedagogickém sboru. Ke konci školního roku 2018/2019 ukončili pracovní poměr Mgr.
J..Kapuciánová a Mgr.M.Kapucián. Nově nastoupila Mgr.R.Mocková a Mgr.M.Hepnarová .
Na 2.st. začala pracovat p.H.Blahovcová jako AP. P.O.Zahradníková pracovala jako kuchařka
ve ŠJ a zároveň vychovatelka ve ŠD.

Pedagogové
Mgr. Hana Brychtová

ředitelka školy

Čj45 Hv 45

Mgr.Jana Rémišová

tř.uč. II.třídy (2.,3.roč.)

1.stupeň,NSPU,
PSPP,Vv89

Mgr. Vlasta Pacholíková

tř.uč.I. třídy (1.,4.,5.roč.)

1..stupeň,

Mgr.Raisa Mocková

tř.uč.VII.třídy

M,Fy,Ch,

Mgr.Květuše Dostálová

tř.uč. VIII. třídy

Aj, D, VkZ,Ov, Pv

Mgr.Michaela Smrčková

tř.uč. IX. třídy

Z, Př, Tv 1.st.,Pv

Mgr.Karel Šimek

tř.uč. VI. třídy

Čj, D

Mgr.Hedvika Štěpová

Nj
7.-9.ročník,
PSPP,Vv67
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Mgr.Martina Hepnarová
Martina Štěpová

Tv 2.st., Vkz, Aj 2.,3.roč.
asistentka pedagoga 1.st

Helena Blahovcová Nastoupilová

asistentka pedagoga 2.st.

Naďa Klárová
Dagmar Fiandová
Olga Zahradníková

MŠ
MŠ
vychovatelka ŠD

Metodik ICT - Mgr. Karel Šimek
Výchovný poradce - Mgr.Květuše Dostálová
Metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr.Karel Šimek
Reedukace – Mgr.Jana Rémišová

Nepedagogové
Martin Štěp
Martina Štěpová
Ilona Valentová

školník
uklízečka
vedoucí ŠJ,kuchařka,
pokladní
kuchařka
kuchařka
uklízečka

Zdeňka Nováková
Olga Zahradníková
Veronika Havelková
Přehled kvalifikace pedgogů
kvalifikace

I.stupeň
II.stupeň
Vychovatelé
Asistenti
pedagoga
MŠ
Celkem

kvalifikovaní
pracovníci

%

Nekvalifikovaní
pracovníci

%

3
6
1
2

3
6
0
2

100
100
0
100

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

2
14

2
13

100
100

0
0

0,0
0,0

pedagogičtí
pracovníci
celkem

Paní vychovatelka ŠD dokončila studium k 30.6.2020.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci měli tento školní rok z důvodu koronavirové karantény možnost
zúčastnit se v rámci DVPP pouze v 1.pololetí. Nejčastěji využíváme nabídky Školského
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ( Rychnov
nad Kněžnou, Hradec Králové, Náchod ) a Národního institutu dalšího vzdělávání Hradec
Králové. Vzhledem k tomu, že nabízené semináře ne vždy vyhovují našim potřebám nebo se
opakují, nevyužijí vždy tuto možnost všichni pedagogové.
Absolvované semináře:
Angličtina
Kariérové poradenství
FKSP
Dyslexie a dysortografie prakticky
Seminář OSPOD

Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení na SŠ
Do 1.ročníku bylo přijato 5 dětí, do MŠ Deštné v O.h. docházely 4 z nich. Do MŠ bylo
zapsáno 5 dětí.
Z důvodu koronavirové karantény a s tím související zavření školy proběhl zápis do
1.ročníku a MŠ „na dálku“ – tedy bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.
Ve školním roce 2019/2020 byli všichni žáci 9. ročníku přijati . Jedna žákyně byla přijata ve
2.kole, jeden žák na odvolání.
3 žáci byli přijati na učební obor, 7 žáků na maturitní obor.

Účast v soutěžích a na olympiádách
Účast na soutěžích a olympiádách byla opět ovlivněna koronavirovou karanténou.
I přesto se žáci několika soutěží a olympiád zúčastnili. Byla to školní kola Přírodovědného
klokana a Mladého chemika. V krajském kole Mladého chemika se naše žákyně umístily na
velmi pěkných místech – z 6 500 účastníků byla Kristina Poislová 256., Agáta Christophová
388. a Iva Nastoupilová 431.(Všechny z 9.roč.) V Logické olympiádě se do krajského kola
dostal Jiří Malý, žák 5.roč.. Žáci ZŠ i děti z MŠ se, také již tradičně, zúčastnili výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí „.
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Sportovní soutěže a aktivity
Jako každý školní rok proběhlo několik florbalových turnajů a přespolního běhu. Jarní turnaje
byly z důvodu karantény zrušeny.
Nejlepšího umístění ve florbale – Čeps cup – dosáhli chlapci I.st, kteří se umístili na 1. Místě
z 11 a postoupili do krajského kola.
V zimě se uskutečnily lyžařské výcviky nejen pro žáky ZŠ, ale i pro děti z MŠ.
Žáci 3. a 4. tříd absolvovali pouze 1 lekci plaveckého výcviku, další byly zrušeny z důvodu
karantény. Děti MŠ z tohoto důvodu v tomto školním roce na plavání nejezdily.

Projektové dny
Uskutečnily se pouze dva projektové dny:
26.2. 2020 „Podmořský svět“
2.3.2020

projekt VZP „Zdravý úsměv“ (MŠ a 1.stupeň)

Akce školy v roce 2019 - 2020
září
Cykloturistický pobyt - Lodín
Den sportu - Sazka Olympijský víceboj
Skanzen Villa Nova Uhřínov
Přespolní běh - Solnice
říjen
Atletické dopoledne – Stadion Dobruška
Lesní pedagogika
Barevný týden
Vystoupení se zvířátky
Drakiáda
Florbal - Dobruška
Florbal - Rokytnice
listopad
Atletické dopoledne – Stadion Dobruška
Výchovný koncert – A.Dvořák (život a dílo)
Dušičkový pochod s lampiony a kavárnička

2.stupeň
ZŠ+MŠ
MŠ
2.stupeň
ZŠ
MŠ
MŠ
1.stupeň
ZŠ, MŠ, veřejnost
6.,7.ročník chlapci
8.,9.ročník chlapci
ZŠ
MŠ+1.stupeň
ZŠ, MŠ, veřejnost
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Návštěva Horské služby
Florbal - Rokytnice
Florbal - Dobruška
Potštejn
Sportovní hry a soutěže v tělocvičně
prosinec

MŠ
1.stupeň chlapci
1.stupeň dívky
1.stupeň
MŠ

Adventní dílny
Rozsvěcení vánočního stromu

ZŠ, MŠ, veřejnost
veřejnost

Mikuláš
Česko zpívá koledy a kavárnička
Zpívání v kostele
Zahájení lyžařské sezony – areál Marta II.
Solnice - bruslení
Pečení cukroví
Vánoční besídky
leden
Lyžařský výcvik
Florbal – Předměřice nad Labem
Divadlo Dobruška – Krejčík Honzík
únor
Plavecký výcvik (pouze 1 lekce)
Lyžařský výcvik
Karneval
Návštěva Muzea zimních sportů Deštné v O.h.
březen
Vynášení Morany, návštěva domácích farem
Beseda Městské policie Dobruška
duben
květen
červen
Den dětí
Návštěva dopravního hřiště
Rozloučení s předškoláky, stužkování
Kačenčina naučná stezka, opékání buřtů
Rozloučení s deváťáky

ZŠ, MŠ
veřejnost
2.stupeň
ZŠ, MŠ
2.stupeň
MŠ
ZŠ, MŠ

Průběžně – sběr papíru ,recyklohraní, sběr víček

Prevence sociálně – patologických jevů
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ZŠ, MŠ
1.stupeň - chlapci
MŠ+1.ročník
3.,4.ročník
1.stupeň
MŠ
MŠ
MŠ
1.st., 6., 7.ročník

ZŠ, MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ, MŠ

V minulých obdobích bylo pedagogickými pracovníky školy ve spolupráci s metodikem
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.
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.

Mimoškolní aktivity
V tomto školním roce navštěvovali žáci sportovní kroužek,florbal, ping pong, přírodovědný a
dramatický kroužek, hra na flétnu „Pískání pro zdraví“, angličtina v MŠ a v 1. ročníku. O
další nabízené kroužky nebyl zájem.

Spolupráce s rodiči
Při škole pracuje SRPDŠ.
- třídní schůzky 2x
- pohovory s rodiči 2x
- konzultace po telefonické dohodě
- den otevřených dveří
- práce výchovné komise

Údaje o inspekční činnosti
V tomto školním roce nebyla ve škole provedena kontrola ČŠI.

Hospodaření školy
K 30.6.2020 jsme na výdělečné činnosti získali 75 279,60,-Kč. Ke stejnému datu jsme
z částky 3 000 000,- Kč, přislíbené od obce, vyčerpali 1 371 94,36 Kč.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne :
Školská rada schválila dne :

Vypracovala: Mgr.Hana Brychtová
ředitelka školy
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