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1. Základní údaje  

Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 

Adresa školy 561 65 Jamné nad Orlicí 207 

Odloučené pracoviště Montessori třída – U Tisu 282 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 70982244 

IZO 102 642 125 

Identifikátor školy 650 047 869 

Ředitelka školy Mgr. Marie Rubešová 

Vychovatelka školní družiny Eva Olšarová 

Vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, Dis. 

Vedoucí školní jídelny Zdenka Faltusová 

Kontakty 

tel.: 465 649 140 

 

e-mail: zsjamne@seznam.cz 

 

www.skolajamne.cz 

 

 

Základní údaje o zřizovateli  

 

     

Název zřizovatele Obec Jamné nad Orlicí 

Adresa zřizovatele 561 65 Jamné nad Orlicí 280 

Kontakt 

tel.: 465 649 131 

e-mail: jamne@jamne.cz 

 

 

Školská rada 

 

Počet členů školské rady 3 

Zástupce obce Markéta Špačková, Lenka Jirásková 

Zástupce rodičů Kateřina Moravcová 

Zástupce školy Dana Černohousová 

Předseda školské rady Kateřina Moravcová 

 

  

Charakteristika školy 

 

     Základní škola Jamné nad Orlicí je malotřídní škola s 1.–5. postupným ročníkem, který jsme ale 

v tomto roce neotevřeli. V běžných třídách byl jeden žák, který opakoval 4. ročník, do 5. ročníku 

tedy nikdo nepostoupil. V Montessori třídě se vzdělávali žáci od 1. do 4. ročníku.  
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Výuka je realizována v hlavní budově čp. 207 ve dvou učebnách ve spojích, na odloučeném 

pracovišti U Tisu čp. 282 také ve dvou prostorných učebnách, kde probíhá výuka 1. – 4. ročníku. 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu probíhá od června 2020 rekonstrukce hlavní 

budovy. 

Kromě základní školy se v budově nachází školní družina, mateřská škola a jídelna s vlastní 

kuchyní. Pro tělesnou výchovu využívá škola prostornou tělocvičnou OÚ a místní hřiště. 

K relaxaci a výuce pracovních činností je využívána školní zahrada. 

Škola se nachází uprostřed obce při hlavní silnici. 

Školní vzdělávací program Moje škola a příloha pro Montessori – Montessori cestou – vychází 

z obecných cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí RVP a z analýzy vlastních 

možností školy. 

 

 vzdělávání probíhá běžnou formou výuky, v Montessori třídě se vyučuje na základě 

Montessori pedagogiky 

  menší počty žáků ve třídách  

 při výuce je využívána skupinová práce 

 škola připravuje projektové dny 

 snažíme se o individuální přístup k dětem 

 pěkně upravené prostory školy 

 klidný a laskavý, ale přesto důsledný přístup k dětem 

 kontakt s rodiči dle potřeby 

 zajištění celodenního pitného režimu  

 přístup na internet ve třídách i ve školní družině 

 prevence proti drogám a šikanování, preventivní programy 

 návštěvy divadla, knihovny, muzeí 

 účast na sportovních soutěžích 

 charitativní akce 

 vše pod jednou střechou – předškolní vzdělávání v MŠ, základní vzdělávání v ZŠ, 

zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ 

 

Zaměření školy 

 

Usilujeme o výchovu a vzdělávání dětí a žáků, o jejich všestranný harmonický rozvoj. 

Využíváme k tomu všech reálných situací školního života, a to z pohledu etiky, zdravého 

životního stylu, ekologie, pracovních návyků i intelektuálních činností, abychom naše žáky 

připravili nejen na úspěšné pokračování vzdělávání na druhém stupni, ale i na běžný život, 

komunikaci, spolupráci. 

Jsme školou, která se snaží využívat činnostní učení, jsme školou rodinného typu. 

Nabízíme vzdělávání prostřednictvím aktivní spoluúčasti žáků, prožitkem ve vyučování i při 

pravidelných doplňujících akcích (sportovní klání, kulturní produkce ve škole i mimo ni) a také 

při netradičních projektech (Den Země, dopravní výchova, akce pro veřejnost). 

Učíme žáky nejen pečlivosti a vytrvalosti, ale také pěstovat snahu a zodpovědnost, komunikovat, 

rozhodovat se, reálně hodnotit své možnosti, orientovat se v běžných situacích. Vedeme je 

k manuálním činnostem, ke zvyšování fyzické zdatnosti. 

Profilujeme se jako škola v přírodě, pracujeme s prvky alternativních pedagogických směrů, 

jedna třída pracuje přímo na základě Montessori pedagogiky. Preferujeme zdravé klima školy  

a týmovou práci žáků. Velkou pozornost věnujeme žákům se SVP. Respektujeme jejich osobnost 

a individuální potřeby. 

Nezapomínáme na to, že každý je důležitý, každý umí něco jiného, každý by měl zažít úspěch  

a každému by se mělo dostat podpory a pomoci. 

Při své práci úzce spolupracujeme s mateřskou školou, místní prvňáčci nastupují do prostředí, 

které dobře znají. 
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Koncepce školy 

 nabídka základního vzdělání pro žáky 1.–5. r.  

 nabídka alternativního přístupu k výuce pro žáky 1.–5. r. 

 nabídka zájmových činností dle možností školy 

 rozvíjení příznivého klimatu školy 

 snaha posílit roli žáka ve vzdělávacím procesu – zvyšování vnitřní motivace, 

odpovědnosti za práci, činnostní učení, nabídka různých učebních stylů 

 rozvíjet schopnost spolupráce žáků, jejich sebehodnocení 

 zabezpečovat přípravu dětí pro život – rozvoj kritického myšlení, emoční inteligence 

žáků, čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti odpovídající dané věkové 

kategorii 

 rozvíjet efektivní komunikaci žáků, zaměstnanců, pěstovat dobré mezilidské vztahy 

 podporovat etické a estetické cítění žáků 

 zvýšit podíl IT ve výuce 

 zvyšovat tělesnou zdatnost žáků – pravidelné sportování ve ŠD 

 více pracovat s ekologickou tematikou 

 podporovat spolupráci s MŠ, rodiči žáků 

 podporovat spolupráci se spolky v obci – TJ, myslivci, hasiči 

 zajistit účast pedagogů na DVPP dle potřeb samotných pedagogů i na základě 

hospitační činnosti 

 

Složky školy 

 

Složky školy Kapacita Naplněnost Počet oddělení/tříd 

Mateřská škola 28 19 1 

Základní škola 50 46 3 

Školní družina 30 30 1 

Školní jídelna 75 65 x 

 

 

Počty žáků ve třídách 

ZŠ 

Počet žáků 

I. pol. 

Počet žáků 

II. pol. 

Počet dívek 

1.A 7 7 5 

1.B 8 8 5 

2.A 2 2 1 

2.B 6 6 5 

3.A 7 7 5 

3.B 3 3 1 

4.A 7 7 6 

4.B 6 6 1 

Celkem  46 46 27 
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2. Přehled vzdělávacích oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 

školském rejstříku 
  

 

Vzdělávací program 

 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

Moje škola 

 

Příloha Montessori – Montessori cestou 

 

Předškolní vzdělávání 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání 

S úsměvem jde všechno líp 

 

Školní družina 

 

Školní vzdělávací program školní družiny 

S úsměvem 

 

 

3. Personální zabezpečení školy 

Pedagogický sbor měl sedm členů: ředitelka školy na plný úvazek, dvě učitelky na celý úvazek, 

jedna učitelka částečný úvazek 0,18, dvě asistentky pedagoga s úvazkem 0,85, jedna asistentka 

s úvazkem 0,64 a zároveň vychovatelka ve školní družině s úvazkem 0,73. 

Jedna učitelka vyučovala pouze v Montessori třídě, učitelka s částečným úvazkem pracovala 

v běžné třídě i v Montessori třídě. 

Druhým rokem se potýkáme s personálním zajištěním výuky. Po vypsání inzerátů na pozici 

učitelky ZŠ se nám přihlásila pouze jedna uchazečka, která nakonec nenastoupila. Z tohoto 

důvodu vyučovala v našem sboru nekvalifikovaná učitelka, která se své práce zhostila velmi 

odpovědně. 

Přehled pracovníků školy   

Základní údaje o pracovnících školy  Úvazek 

Pracovníků celkem 12 10,716 

Pedagogové ZŠ 4 3,68 

Asistent pedagoga 2 1,276 

Školní asistent 1 0,5 

Pedagogové MŠ 2 2 

Vychovatelé ŠD 1 0,76 

Provozní zaměstnanci 3 2,5 
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Nepedagogičtí pracovníci 

 

Funkce Úvazek 

vedoucí ŠJ 0,4 

uklízečka 0,9 

kuchařka 1,0 

účetní 0,2 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce  

 a následném přijetí do školy  

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

Kvůli koronaviru se zápis k povinné školní docházce konal v měsíci dubnu dálkově. Celkem 

bylo zapsáno 10 dětí, ze spádového obvodu 8 dětí. Do Montessori třídy nastoupí 5 dětí, do 

běžné třídy 4, jedno dítě mělo odklad povinné školní docházky. Do ZŠ Jablonné nad Orlicí 

bylo z naší obce zapsáno 1 dítě.  

 

 

Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

Z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 19/20 
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10 10 1 

běžná třída 4 0 0 

Montessori třída 5 0 1 

 

 
Výsledky přijímacího řízení 

 

V letošním školním roce jsme neměli žádného žáka v pátém ročníku. 

 

  Z pátého ročníku odchází na 

gymnázia zřizovaná krajem 0 

soukromá gymnázia 0 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Organizace výuky ve školním roce 2019/2020 
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I. třída  spoj 1.A, 4.A 

II. třída  spoj 2.A, 3.A 

III. třída  spoj 1.B, 2.B, 3.B, 4.B 

 

Výuka anglického jazyka 

 

Třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 

Počet žáků 0 8 2 6 7 3 7 6 

 

 

Přehled výsledků vzdělávání k 30. 6. 2020 

 
Třída Počet Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1.A 7 0 7 0 0 

1.B 8 0 8 0 8 

2.A 2 0 2 0 0 

2.B 6 2 4 0 6 

3.A 7 0 7 0 0 

3.B 3 0 3 0 3 

4.A 7 2 5 0 0 

4.B 6 3 2 1 6 

 

 
Docházka žáků  

 

Třída  

Omluvené hodiny 

Průměr na žáka 
Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1.A 73 10,43 79 39,5 0 0 

1.B 171 21,38 128 25,6 0 0 

2.A 16 8 180 25,714 0 0 

2.B 110 18,33 180 36 0 0 

3.A 218 31,14 129 21,5 0 0 

3.B 79 26,33 237 39.5 0 0 

4.A 262 37,429 14 14 0 0 

4.B 272 45,33 358 59,667 0 0 

Hodin celkem 1462 31,760 1305 28,369 0 0 
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Údaje o chování žáků 

 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 
Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1.A 7 0 0 1 0 0 

1.B 5 0 0 0 0 0 

2.A 6 0 0 0 0 0 

2.B 6 0 0 0 0 0 

3.A 1 0 0 0 0 0 

3.B 1 2 0 0 0 0 

4.A 5 0 1 0 0 0 

4.B 2 0 0 0 0 0 

 
Chování všech žáků bylo hodnoceno známkou jedna. 

 

Výchovné a kázeňské problémy nepřesáhly rámec běžného provozu, prohřešky proti 

školnímu řádu byly řešeny domluvou, nikomu nebyla snížena známka z chování. V prvním 

pololetí bylo dáno jedno napomenutí třídního učitele. Z důvodu dálkové výuky nebyly ve 

druhém pololetí řešeny žádné výchovné problémy, byla uložena jedna pochvala. 

Kázeňské problémy jsou řešeny okamžitě domluvou, rozhovorem se žákem, rozborem 

v komunitním kruhu, pohovorem s rodiči. 

 

 

Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení Třída Počet žáků 

Sluchové postižení   

Autismus 4.B 1 

Zrakové postižení   

S vadami řeči 4.A 1 

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 4.B, 2.B 3 

Porucha chování 1.A 1 

 

Ve školním roce 2019/2020 měli 2 žáci individuální vzdělávací plán, 2 žáci pracovali podle 

plánu pedagogické podpory. V 1. a 4. ročníku běžné třídy a ve 4. ročníku Montessori třídy 

byly asistentky pedagoga, které pomáhaly vyučujícím a žákům s výukou i se sociální 

adaptací. 

Opravné zkoušky měl vykonat žák 4. ročníku Montessori třídy, rodiče se rozhodli pro 

opakování ročníku. 

 
Pedagogicko-psychologická poradna 

 
SPC Kamínek – kontrolní vyšetření – 1 žák 

PPP – vyšetření – 3 žáci, 1 předškolák 

 

Druhým rokem pracoval ve škole školní asistent – 20 hodin týdně, který byl placen  

z evropských dotací v rámci projektu Šablony II. V únoru 2020 byla práce školního asistenta 

řádně ukončena. 

 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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Škola má zpracovaný Minimální preventivní program a program proti šikaně. Na žáky se 

snaží působit v rámci jednotlivých učebních předmětů prostřednictvím vhodně zvolených 

metod a forem práce a také organizováním různých sportovních a kulturních aktivit Tím se 

snaží ovlivňovat jejich osobnostní rozvoj a sociální chování. 

Minimální preventivní program se zaměřoval na tyto oblasti: prevence úrazů, alkoholismus  

a kouření, kriminalita, virtuální drogy (televize, počítač, video), záškoláctví, šikana, 

vandalismus, intolerance a rasismus a propagace zdravého životního stylu. 

Škola po celý rok věnovala velkou pozornost šikaně. Nevhodné chování žáků bylo řešeno  

v komunitním kruhu, realizací psychosociálních her, dialogem. 

Velkým problémem byl žák s poruchou chování, který nastoupil do 1. ročníku bez asistenta 

pedagoga. Jeho nevhodné chování a agresivita především v 1. pololetí narušovaly výuku. 

Některé děti se ho bály, při záchvatech vzteku měla dospělá osoba co dělat, aby ho zklidnila. 

V lednu 2020 nastoupil k žákovi asistent pedagoga, situace se částečně zlepšila, další zlepšení 

přinesla následná medikace žáka, přesto je jeho chování nevyzpytatelné a zdrojem neustálých 

konfliktů. 
 

 

Realizace prevence 

 

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný 

Volnočasové aktivity Kroužky, akce školy, výlety, činnost ŠD 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska výskytu sociálně patol. jevů 

Třídní učitelé, učitelé, vychovatelka, 

asistentky pedagoga 

Včasné zachycení ohrožených dětí Schránka důvěry, dialog 

Odborná literatura pro pedagogy Odborné brožury a letáky 

Zajištění poradenství PPP Ústí nad Orlicí, SPC Ústí nad Orlicí 

Školní řád 
Jeho součástí je i problematika některých 

patologických jevů včetně řešení a postihu  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   

Vzdělávání učitelů ZŠ bylo ve školním roce 2019/2020 zaměřeno na profesní a odborný růst 

jednotlivých učitelů. Pedagogové se fyzicky účastnili školení jen v I. pololetí, pak sledovali 

různá online školení. 

Jméno Název semináře 

Lenka Moravcová Na čem záleží 

  

Dana Černohousová Právní vědomí vychovatelky ŠD 

  

Lenka Hebrová Jóguj – hraj si – relaxuj 

 Na čem záleží 
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 Diagnostika dětí v MŠ – Klokan 

  

Marie Rubešová Hospitační činnost ředitele školy 

 Jak efektivně řídit školu a vést lidi v pohodě 

 Projektové dny – seminář MAS Orlicko 

  

Markéta Špačková Kurz Montessori pedagogiky 

  

Zdenka Faltusová Školení pro zaměstnance školních jídelen 

  

Pavla Kinčíková Školení pro zaměstnance školních jídelen 

   

 
 

8. Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči 
 

Škola má vlastní internetové stránky, na kterých najdou rodiče i veřejnost informace o životě 

školy. Výtvarné práce žáků jsou vystavovány na veřejné nástěnce obecního úřadu. Škola 

pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje, ve kterém zveřejňuje slohové práce svých 

žáků, výtvarné práce, fotografie z akcí školy. Žáci vystupují s různými programy při vítání 

občánků, na setkáních seniorů; škola sama některé akce organizuje nebo spoluorganizuje – 

rozsvěcení vánočního stromu, aktivně se účastní života obce. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 se kontrola ze strany ČŠI nekonala.  

  

Provedené revize a kontroly 

 

Tělocvičné nářadí tělocvična 24. 2. 2020 Roman Šťastný 

Hřiště MŠ, školní zahrada 24. 2. 2020 Roman Šťastný 

BOZP 22. 4. 2020 Ilja Michalec 

Revize požárních uzávěrů  

U Tisu 22. 4. 2020 Ilja Michalec 

Finanční kontrola 12. 11. 2019 

Kontrolní komise OÚ 

 

Inventury leden 2020 

Hebrová, Gáborová, 

Černohousová 

VZP 16. 1. 2020 Jitka Štanclová 
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10. Hospodaření ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí 

 

Členění výnosů PO 2019 
  

    
Charakteristika výnosu Výnosy v Kč 

  

Dotace zřizovatele 663 000,00 

  

Dotace SR UZ 33353 5 238 224,00 

  

Dotace SR UZ 33063 287 806,00 

  

Dotace SR UZ 33070 22 200,00 

  

Dotace SR UZ 33076 78 829,00 

  

Dotace SR UZ 33077 57 962,00 

  

Vlastní výnosy 356 766,57 

  

SOUČTY 6 704 787,57 
  

 

  

  

NÁKLADY 2019   

   SU + 

AU Obsah účtu Kč vlastní Dotace Celkem 

 
501 10 učební pomůcky 0,00 39 961,50 39 961,50 

 
501 11 školní materiál 51 318,48 0,00 51 318,48 

 
50112 sw výukové programy 11 247,00 0,00 11 247,00 

 
501 13 čisticí prostředky a úklidový materiál 13 875,00 0,00 13 875,00 

 
501 14 materiál pro ŠJ 6 812,00 0,00 6 812,00 

 
501 15 potraviny pro ŠJ 276 777,00 0,00 276 777,00 

 
501 16 materiál pro akce pro děti  4 918,00 0,00 4 918,00 

 
501 17 pracovní oděvy 2 490,00 0,00 2 490,00 

 
501 18 materiál k údržbě majetku 2 125,00 0,00 2 125,00 

 
501 19 ostatní (zemina, hnojivo, květiny pro končící učitelky) 6 979,00 0,00 6 979,00 

 
501 20  kancelářský materiál 15 354,58 0,00 15 354,58 

 

501 22 pořízení majetku do OE (do 2 000 Kč) 10 526,00 0,00 10 526,00 

 

502 17 voda 8 334,00 0,00 8 334,00 

 
502 18 elektřina 143 543,00 0,00 143 543,00 

 
502 19 plyn -57,00 0,00 -57,00 
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511 00 údržba majetku  77 077,00 0,00 77 077,00 

 
51114 údržba majetku – kuchyň 9 718,40 0,00 9 718,40 

 
512 XX cestovné 2 876,00 0,00 2 876,00 

 
513 00 náklady na reprezentaci 735,00 0,00 735,00 

 
518 10 majetek – ostatní 1 755,00 0,00 1 755,00 

 
518 11 předplatné – metodické tiskoviny 2 974,00 0,00 2 974,00 

 
518 12 zpracování mezd 37 893,00 7 860,00 45 753,00 

 
518 13 poplatky bance 2 320,00 0,00 2 320,00 

 
518 14 poštovné 826,00 0,00 826,00 

 
518 15 telefony 8 085,00 0,00 8 085,00 

 
518 16 Služby – akce pro děti 1 300,00 0,00 1 300,00 

 
518 17 sw služby 25 541,00 0,00 25 541,00 

 
518 19 služby související s vedením školy 11 326,00 16 687,00 28 013,00 

 
518 20 revize zařízení 5 412,00 0,00 5 412,00 

 
518 21 plavání, výlety, lyžování 15 921,00 22 200,00 38 121,00 

 
518 22 revize, servisní prohlídky 20 549,00 0,00 20 549,00 

 
518 24 sw služby pro ŠJ 0,00 0,00 0,00 

 
518 26 bezpečnost práce 3 042,00 0,00 3 042,00 

 
518 29 ostatní služby 284,00 0,00 284,00 

 
521 XX mzdové náklady  53 320,00 4 039 508,00 4 092 828,00 

 
524 XX mzdové náklady – ZP, SP 18 217,00 1 345 266,00 1 363 483,00 

 
525 00 zákonné pojištění zaměstnanců 16 900,00 0,00 16 900,00 

 527 10-

14 mzdové náklady FKSP 1 089,00 79 956,00 81 045,00 

 527 31-

3 vzdělávání 700,00 13 930,00 14 630,00 

 
549 23 komerční pojištění 12 724,00 0,00 12 724,00 

 
551 00 odpisy majetku 24 250,00 0,00 24 250,00 

 
558 00 pořízení majetku (myčka 90 tis. + 2× PC = 16 tis.) 207 908,98 15 210,00 223 118,98 

 
SOUČET NÁKLADŮ CELKEM 1 116 985,44 5 580 578,50 6 697 563,94 

 

  

    

  

 

    

   11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí – 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011828 

 

2.II/1 Školní asistent – personální podpora – ukončeno. 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání – 64 hodin – pokračuje. 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ (čtenářský kroužek) 2× – jednou čtenářský kroužek proběhl, další 

kroužek zřejmě neproběhne, nemáme vedoucího kroužku. 

2.II/18 Ucelený blok doučování – ukončen. 

Celková částka: 394 015 Kč 
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Trvání projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 

Z důvodu koronaviru jsme požádali o prodloužení do 30. 5. 2021, abychom mohli realizovat 

výše uvedené aktivity. 

 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
1. Recyklohraní 

Škola je účastníkem ekologického projektu Recyklohraní. Zadávané úkoly řešíme 

zřídka, naše činnost je zaměřena na sběr baterií a sběr drobného elektroodpadu. 

2. Ovoce a zelenina do škol  

1× za 14 dní obdrží žáci školy ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj, které jim jsou 

vydány ke svačině nebo si je mohou odnést domů. Těmito potravinami žáci plýtvají, 

příští rok nebudeme odebírat. 

3. Školní mléko 
Škola využívá pouze dotované školní mléko, zájem žáků o mléčné výrobky klesá. 

 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

1. Mateřská škola Jamné nad Orlicí 
Učitelky ZŠ a MŠ úzce spolupracují, předávají si informace o budoucích školácích, 

řeší vzniklé problémy týkající se organizace práce nebo výchovy svých svěřenců. 

Některé akce navštěvuje MŠ společně se školou – divadélka ve škole, bubnování… 

2. Základní školy 
V letošním roce jsme se s okolními malotřídními školami nesešli. Setkání mělo 

proběhnout v Mistrovicích, ale pro malý zájem se nekonalo. Kvůli koronaviru se 

nepořádaly ani další společné akce. 

3. Místní knihovna, jablonská knihovna 
Tradiční akcí místní knihovny je pasování žáků 2. ročníku na čtenáře, které 

v podzimním období zorganizovala knihovnice pí Moravcová za účasti starosty obce 

Ing. Václava Filipa.  

4. ZUŠ 
Někteří naši žáci navštěvují hudební, výtvarný nebo taneční obor ZUŠ Jablonné nad 

Orlicí. Rádi navštěvujeme vystoupení, která ZUŠ pro školy připravuje – vánoční 

program. 

5. Spolupráce s obcí 
Obec podporuje školu finančně, zajišťuje údržbu a opravy budovy o hlavních 

prázdninách i během školního roku. V letošním roce obec obdržela dotaci na 

rekonstrukci školy, která byla firmou KPV Systém Ústí nad Orlicí zahájena  

29. 6. 2020. 

Škola se podílí na vydávání Jamenského zpravodaje, zajišťuje vystoupení žáků při 

vítání občánků nebo na setkáních seniorů, rozsvěcení vánočního stromu. 

6. Spolupráce s rodiči 
Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím žákovské knížky, 

záznamníku žáka, dále na www stránkách a v Jamenském zpravodaji; jsou jim 

nabízeny osobní konzultace, informační dny. Dle potřeby jsou svolány i mimořádné 

schůzky, které řeší palčivé problémy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po 

vzájemné dohodě obou stran. 

Při škole pracuje i Školská rada, která především schvaluje některé školské 

dokumenty. 

7. Spolupráce s dalšími organizacemi 
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Škola spolupracuje s TJ Sokol Jamné – rozsvěcení vánočního stromu. 

Myslivecké sdružení pravidelně připravuje pro školáky den na Kozlovce. My sbíráme 

myslivcům pro zvířata kaštany a žaludy. Na Vánoce myslivci věnovali školní družině 

1000 korun, které jsme použili na nákup lopat na jízdu po sněhu.  

Hasiči 

Naši žáci se účastní přípravy na hasičské soutěže, škola bez problémů tyto mladé 

hasiče uvolňuje. 

8. PPP, SPC 
Spolupracujeme s pracovníky poradny při vyšetření našich žáků. Dle situace 

využíváme některé programy pro žáky, které PPP nabízí. Ředitelka PPP nám 

pomáhala zvládat problémového chlapce z 1. ročníku přímo v hodině i konzultacemi 

po telefonu. 

 

 

 

Příloha č. 1 

 
Pedagogický sbor ve školním roce 2019/2020 

Mgr. Marie Rubešová – ředitelka školy, třídnictví ve spoji 1.A, 4.A 

Dana Černohousová – učitelka, třídnictví ve spoji 2.A, 3.A 

Mgr. Lenka Faltusová – učitelka Montessori, třídnictví ve spoji 1.B, 2.B, 3.B, 4.B 

Mgr. Markéta Špačková – učitelka v běžné třídě i v Montessori třídě 

Eva Olšarová – asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny 

Mgr. Ivana Dachary – asistentka pedagoga 

Adéla Gáborová – školní asistentka (Šablony II), asistentka pedagoga v Montessori třídě 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Zdenka Faltusová – vedoucí školní jídelny, uklízečka 

Jarmila Kvapilová – účetní 

Jana Pecháčková – kuchařka, ukončila pracovní poměr 30. 9. 2019 

Pavla Kinčíková – kuchařka – nastoupila 1. 11. 2019 

Eva Růžičková – pomocná síla v kuchyni do 30. 6. 2020 

 

Organizace roku a doprovodné akce ve školním roce 2019/2020 
Výuka v běžných třídách probíhá ve výše uvedených spojích první dvě až tři hodiny, kdy 

probíhá výuka českého jazyka a matematiky. Na další vyučovací předměty tvoří žáci 

většinou spoje 1.–3. ročník a 4.–5. ročník. 

Ve III. třídě byly ročníky 1.B, 2.B, 3.B a 4.B. Tato třída se nachází na odloučeném pracovišti 

U Tisu. V Montessori třídě probíhá výuka v blocích na základě individuálních plánů 

jednotlivých žáků, kdy každý postupuje podle vlastního tempa při respektování pravidel RVP. 

 

Součástí školy je jedno oddělení školní družiny. Zápis žáků do školní družiny probíhá 

v prvním týdnu nového školního roku a provoz se řídí vnitřním řádem školní družiny. Úplata 

za školní družinu se hradí 2× ročně, a to bezhotovostní platbou 500 Kč (100 Kč za měsíc). 

První platba musí být uhrazena nejpozději do 30. 9., druhá do 30. 1. 

 

Školní družina 

Ve škole pracovalo jedno oddělení školní družiny, které bylo otevřeno ráno od 6.30–7.30 

hodin a odpoledne od 11.35–15.30 hodin. Družina pracuje podle vlastního školního 

vzdělávacího programu a nabízí žákům pestrý relaxační program. Družina úzce spolupracuje 

se základní školou. Dle potřeb zákonných zástupců zajišťuje provoz družiny v době prázdnin, 

pomáhá zajišťovat akce školy. Nabízí žákům různé možnosti trávení volného času, 

pravidelnou sportovní středou vede žáky ke sportování. 
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Do školní družiny bylo zapsáno 30 žáků. Pro velký počet přihlášených jsme nemohli přijmout 

všechny zájemce. Pro žáky, kteří požadovali jen krátký pobyt ve družině, jsme zajistili dozor 

z řad vyučujících. 

Akce ve ŠD: 

 Výpravy do přírody 

 Pouštění draků 

 Sběr kaštanů, žaludů 

 Hallowen 

 Exkurze do místního kravína 

 Pravidelné sportování 

 Zimní radovánky 

 Tvoření, vyrábění, luštění, kvízy 

 Návštěva výstavy Merkur v Jablonném n. O.  

 

Mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5–6 let. V letošním školním 

roce bylo v MŠ zapsáno 19 dětí. 

 

Školní jídelna vaří obědy pro děti MŠ, pro žáky ZŠ a pro zaměstnance školy. Její kapacita je 

75 obědů. Provoz zajišťuje jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny a pomocná síla na mytí 

nádobí. Během roku jsme řešili připomínky ze strany rodičů Montessori ke skladbě 

jídelníčku. Po konzultaci s pí Janišovou, která se oblasti stravování věnuje, jsme došli 

k závěru, že skladba jídel plně odpovídá spotřebnímu koši a personálním možnostem naší 

jídelny.  

Stravné se platí dopředu bezhotovostně nebo hotově. Vyúčtování plateb se provádí 

v součinnosti vedoucí jídelny a účetní obce v červenci. Způsob platby lze měnit pouze na 

začátku nového školního roku. 

  

Škola organizovala během roku lyžařský výcvik v Mlýnickém Dvoře. Pro žáky, kteří se 

výcviku neúčastnili, byla připravena turistika. Dále jsme se účastnili projektu Školní mléko, 

Ovoce do škol a Recyklohraní.  

Mimořádná epidemiologická situace, která v březnu uzavřela na čtvrt roku školy, znemožnila 

pořádat další doprovodné akce. Dne 11. března 2020 uzavřelo MŠMT školy a nařídilo do 

odvolání karanténu. Výuka začala probíhat dálkově, což znamenalo přizpůsobit se nejen 

možnostem školy a jednotlivých pedagogů, ale také možnostem jednotlivých rodin. 

Využívání počítačů, mobilů a nejrůznějších vzdělávacích programů se stalo základem 

vzdělávání na dálku. Z rodičů se okamžitě stali učitelé a pedagogové museli své požadavky 

na dálkové vzdělávání přizpůsobit vzniklé situaci. Zpočátku jsme se snažili pouze opakovat  

a procvičovat učivo. Doba karantény se prodlužovala, a tak jsme museli přistoupit  

i k zprostředkování nového učiva. Využívali jsme výukové programy, které společnosti 

zpřístupnily školákům zdarma, program ČT Učítelka, výuková videa z různých zdrojů. 

Komunikace s žáky i rodiči se uskutečňovala přes e-mail nebo mobilní telefon, probíhaly také 

videohovory s žáky.  

Kontrola domácí práce probíhala různými způsoby. Rodiče fotili některé úkoly a posílali je 

vyučujícím ke kontrole. Dalším způsobem bylo odevzdání pracovních sešitů v daný termín na 

určené místo. Učitel je zkontroloval, opravil, zhodnotil a sešity roznesl žákům do jejich 

poštovních schránek. Hodnocení domácí práce bylo vždy pozitivní, poukazovalo na klady  

i zápory žákovy práce a naznačovalo cestu nápravy. 
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Učitelé se během karantény několikrát sešli na pracovních poradách. Nejdříve se vzájemně 

informovali o způsobu výuky, který zvolili. Další schůzka už hodnotila úspěchy i neúspěchy 

této výuky. Největším problémem se stala různá úroveň počítačového vybavení domácností, 

které ne vždy umožnilo použít doporučená výuková videa nebo výukové programy. Ze strany 

učitelského sboru to pak byla nejednotnost postupu výuky on line. Na základě těchto 

zkušeností budeme muset vybrat jednotné prostředí pro zadávání a vyhodnocování domácí 

práce, abychom rodiče i žáky nepřetěžovali velkým množstvím různých způsobů práce. 

 

Škola pořádala různé akce, které souvisely s výchovně vzdělávací činností školy, a to pouze 

do konce února 2020.  

Ve školním roce pracoval kroužek Hra na flétnu – vedla Dana Černohousová, Čtenářský 

kroužek vedla Markéta Špačková, kroužek Doučování probíhal pod vedením Lenky 

Faltusové.  

Kroužek náboženství se konal velmi nepravidelně, odděleně pro žáky mladší a starší a vedl ho 

pan farář Pokorný. 

 
Září 
 

2. 9.   Zahájení školního roku v zasedací místnosti obecního úřadu za přítomnosti 

žáků, rodičů, pedagogů a hostů – starosta, zástupci obce 

13. 9.   Antonín Dvořák – výchovný koncert – M. Kubát 

23. 9.   Adopce na dálku – návštěva pracovníků hradecké diecéze a komunity z Indie  

24. 9.   Program na Kozlovce – setkání s myslivci 

 

Říjen 

 

5. 10.   Podzimní výprava do Kobylího dolu a Hynkovic 

25. 10.  Bubenická dílna 

29.–30. 10.  Podzimní prázdniny 

 

Listopad 
 

1. 11.   Fotografování firmou Fotodienst Brno 

6. 11.   Jízda Leo Expressem – Montessori 

13. 11.  Pasování druháků na čtenáře 

19. 11.  Pečení perníčků učitelským sborem na rozsvěcení vánočního stromu 

20. 11.  Klasifikační porada – zhodnocen prospěch a chování žáků  

21. 11.  Informační den pro rodiče 

28. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu 

 

Prosinec 
 

3. 12.   Papoušci – ukázka opeřenců a péče o ně 

7. 12.   Vítání občánků 

12. 12.  ZUŠ – O 12 měsíčkách 

16. 12.  Vánoční posezení rodičů – běžné třídy  

19. 12.  Přáníčka pro seniory 

20. 12.  Školní Vánoce, cesta ke krmelci 

23. 12. – 5. 1.  Vánoční prázdniny 

Montessori  

Ježíškova vnoučata – pečení cukroví pro seniory v Albertinu, návštěva s vystoupením žáků a 

předání dárků 

Spolupráce s projektem Čepice pro onkodospěláky - přání 

 

Leden 
 

13.–17. 1.  Lyžařský výcvik v Mlýnickém Dvoře 
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Lyžařského výcviku se účastnili školáci i část dětí z mateřské školy. Ti, kteří 

nelyžovali, se učili ve škole. Kurz probíhal podobně jako v minulých letech – 

odvoz autobusem do Červené Vody na sjezdovku, rozdělení do družstev a 

výcvik, přestávka se zajištěnou svačinkou a druhá část výcviku. 

22. 1.   Klasifikační porada  

Na základě této porady dostanou žáci běžné třídy vysvědčení – známky, žáci 

z Montessori slovní hodnocení. 

30. 1.   Zima v Popletově – vystoupení pana Petráše, vysvědčení za I. pololetí 

31. 1.   Jednodenní pololetní prázdniny 

 

Únor 
 

10.–14. 2.  Jarní prázdniny 

20. 2.   Projektový den – Stavitel města 

28.2. – hudební vystoupení Davida Peta  

 

Březen – květen 
 

11. 3. – 23. 5.  Karanténa 

 

Červen 
 

1. 6.   Obnovení výuky v naší škole bylo zpožděno o jeden týden z důvodu čekání na 

rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci školy 

22.–28. 6.  Stěhování školy za provozu do náhradních prostor U Tisu 

26. 6.   Vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 

29.–30. 6.  Ředitelské volno 

 

 

 

 

 
Zpracovala: M. Rubešová 


