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1 Základní údaje  

1.1 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 

Kontakty 

tel.: 465 649 140 

 

e-mail:zsjamne@seznam.cz 

 

www.skolajamne.cz 

 

 

1.2 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 

 

1.3 Součásti školy 
 

Součásti školy kapacita IZO  

Mateřská škola 28 107 589 401  

Základní škola 60 102 642 125  

Školní družina 30 118 000 489  

Školní jídelna 90 102 930 708  

 

1.4 Materiálně technické podmínky školy 
 

Učebny a herny 

U Tisu  

Montessori – 2 učebny 

Běžné třídy – 2 učebny, které zároveň sloužily 

jako školní družina 

Odborné učebny školy nemá. 
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Školní pozemek 

školní zahrada s relaxačním koutem – po dobu 

rekonstrukce školy byl na pozemek velmi 

omezený přístup – nebylo využíváno 

 

Žákovský nábytek 

výškově nastavitelný nábytek v běžných 

třídách 

Montessori – nastavitelný nábytek není 

 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím 

 

Standardní – mapy, encyklopedie, výukové 

programy, pomůcky pro 1.stupeň, MŠ, 

didaktické pomůcky 

 

Vybavení školy audiovizuální technikou 

1interaktivní tabule – nebyla instalována kvůli 

rekonstrukci 

11 počítačů pro žáky 

 notebooků 

3 televize 

3 kopírky 

1 tiskárny 

1 skener 

4 radiomagnetofony 

 

Vybavení žáků učebnicemi 

 

Standardní – učebnice jsou dle potřeby 

nahrazovány novými. Žáci si odkupují pracovní 

sešity, které jsou při výuce používány. 

Montessori pomůcky 

 

 

 

1.5    Školská rada 
 

Datum zřízení školské rady 29.8.2005 

Volby do školské rady 24.1.2019 

Počet členů školské rady 3 

Zástupce obce Markéta Špačková, Lenka Jirásková 

Zástupce rodičů Kateřina Moravcová 

Zástupce školy Petra Blažková, Dana Černohousová 

Předseda školské rady Kateřina Moravcová 

 

Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu 

školy, schvaluje školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, případně navrhuje 

změny v těchto dokumentech. Dále projednává návrh rozpočtu, zprávy ČŠI, a podílí se na 

zpracování koncepce rozvoje školy. 

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. Zastupuje 

ostatní rodiče a projednává jejich připomínky. Funkční období školské rady je tři roky. 
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1.6 Charakteristika školy 
 

             Základní škola Jamné nad Orlicí je malotřídní škola s 1.- 5. postupným ročníkem. Škola 

vzdělává žáky v běžném proudu – 27 žáků a ve třídách Montessori – 26 žáků.  

Výuka tříd běžného proudu probíhala v tomto školním roce v náhradních prostorách U Tisu ve 

dvou učebnách. Vyučující měly k dispozici místnost, která sloužila jako sborovna a sklad zároveň. 

Ve stejné budově se nachází odloučené pracoviště školy s třídami Montessori.  Hlavní budova byla 

od června 2020 kompletně rekonstruována. 

Provoz družiny probíhal v učebnách, ve kterých se zároveň učilo. Pokud to koronavirová situace 

dovolila, byla družina pro všechny žáky společná. V některém obdobím situace nedovolila míchat 

skupiny žáků, pak měli žáci družinu v každé třídě a vyučující se museli podělit o provoz. Školní 

jídelna se přestěhovala do místní restaurace, v salonku jsme měli svoje stravovací prostory. 

Kuchařka vařila v kuchyni restaurace. 

Tělocvična se nachází v téže budově, bohužel tyto prostory jsme nevyužívali, protože tělesná 

výchova jako taková nesměla po většinu roku v tělocvičně probíhat. Sportovalo se venku, nebo 

jsme se věnovali turistice. Školní zahradu jsme v tomto školním roce pro pěstování ani relaxaci 

nevyužívali, protože pohyb kolem staveniště školy nebyl bezpečný. 

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. 

 

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

Nabízíme vzdělávání aktivní spoluúčastí 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, 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, třídy 

na odloučeném pracovišti využívají Montessori pedagogiky. Preferujeme zdravé klima školy a 

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

maximum 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 a se spolkem Je otevřeno. Místní prvňáčci 

nastupují do prostředí, které dobře znají.  

 

2 Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 

kód Obor vzdělávání poznámky Zařazení tříd 

79 – 01 – C / 01 Základní škola RVP 10 ( všechny třídy školy) 

 

 

 

Vzdělávací program pro ZŠ 

 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Moje škola 

 

Příloha Montessori – Montessori cestou 
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2.1 Učební plán školy 
 

Běžné třídy 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk  9 8 7 7 8 

Anglický jazyk - 1 3 3 3 

Matematika 5 5 5 5 5 

Prvouka 2 3 3 - - 

Vlastivěda - - - 2 2 

Přírodověda - - - 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Informatika - - - 1 - 

 21 22 23 26 26 

 

  Montessori třídy 

Vyučovací 

předmět 

Vzdělávací  

oblast 

Vzdělávací obor 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 1. - 

5. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy 

vzdělávání 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

 

7 
 

7 
 

7 
 

6 
 

6 
 

33 

 

Cizí jazyk 
 

 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

9 + 

2 
 

Matematika a její aplikace 

 

4 
 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

20 

Informační a komunikační 

technologie 

   
 

1 
 

 

1 

 

Člověk a jeho svět 
 

2 
 

 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

12 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

12 
Výtvarná výchova 

Člověk a 

zdraví 

 

Tělesná výchova 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

 

Člověk a svět práce 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 

 

Disponibilní hodiny  
 

3 
 

3 
 

1 
 

3 
 

4 
 

14 
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celkem 22 22 22 26 26 118 
 

 

 

3 Personální zajištění školy 

 
Pedagogický sbor je z dlouhodobého hlediska stálý. Problémem je najít kvalifikovanou učitelku 

či učitele na částečný úvazek, protože poptávka na trhu práce značně převyšuje nabídku a zároveň 

dopravní obslužnost není vyhovující pro dojíždějícího z blízkého okolí. Z tohoto důvodu nemáme 

plně kvalifikovaný učitelský sbor. 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2020 

Pracovníků celkem 15 

Pedagogové ZŠ 5 

Asistent pedagoga 3 

Pedagogové MŠ 2 

Vychovatelé ŠD 1 

Provozní zaměstnanci 6 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogický pracovník funkce stupeň vzdělání úvazek 

Mgr. Marie Rubešová ředitelka VŠ 1,00 

Dana Černohousová učitelka SŠ 1,00 

Mgr. Ivana Dachary učitelka VŠ 0,68 

Mgr. Lenka Faltusová učitelka VŠ 1,00 

Mgr.Markéta Špačková učitelka VŠ 1,00 

Lenka Moravcová DiS. Učitelka MŠ VOŠ 1,00 

Lenka Hebrová Učitelka MŠ VOŠ 1,00 

Eva Olšarová 

Asistent 

pedagoga SŠ 0,625 

Eva Olšarová 

 vychovatelka SŠ 0,7 

Lída Bednářová 

Asistent 

pedagoga SŠ 0,75 

Marta Suchomelová 

Asistent 

pedagoga VŠ 

0,75 
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3.3 Údaje o nepedagogických  pracovnících 
 

Nepedagogický pracovník funkce Stupeň vzdělání úvazek 

Zdenka Faltusová vedoucí ŠJ SOU 0,4 

Zdenka Faltusová uklízečka SOU 0,9 

Pavla Kinčíková kuchařka SOU 1,00 

Jarmila Kvapilová účetní SŠ 0,2 

 

3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Odborná způsobilost % 

Pedagogové ZŠ 80 

Učitelky MŠ 100 

Vychovatelka ŠD nekvalifikovaná 

 
 

3.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy  1 

odchody 3 

 

V srpnu 2021 skončil pracovní poměr Adéle Gáborové, Ludmile Bednářové a Ivaně Dachary. 

 

 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků na SŠ  

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 
Kvůli koronaviru se zápis k povinné školní docházce opět konal v měsíci dubnu dálkově.  

Celkem bylo zapsáno 9 dětí, ze spádového obvodu 4 děti.  

 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

počet odkladů 

pro  školní rok 20/21 

nastoupilo ve šk. roce 

20/21 

2 9 0 9 

běžná třída 3 0 2 

Montessori třída 6 0 6 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

V letošním školním roce ukončilo 5.ročník v naší škole 10 žáků, všichni postoupili do    

6.ročníků. Na gymnázium se nikdo nehlásil. 

 

  z pátého ročníku odchází na 

gymnázia zřizovaná krajem 0 

soukromá gymnázia 0 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 
Počty žáků  ve  třídách 

k 30.9.2020 

Počet chlapců Počet dívek Žáků v ročníku 

1.A 2 2 6 

1.B 2 3 5 

2.A 2 5 7 

2.B 3 4 7 

3.A 1 1 2 

3.B 1 5 6 

4.A 2 5 7 

4.B 3 0 3 

5.A 2 5 7 

5.B 4 1 5 

Celkem  22 31 53 

Průměr na třídu – 4 třídy   13,25 

 

5.1 Hodnocení žáků 
 

 Výuka anglického jazyka: 
 

třída 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 

Počet žáků 0 5 7 7 7 6 2 3 7 5 
 

Výsledky vzdělávání – I.pololetí – běžné třídy 
 

ročník Počet žáků prospělo 
Prospěl 

s vyznamenáním neprospěl 
Snížený stupeň z 

chování 

1.A 4 0 4 0 0 

2.A 7 1 6 0 0 

3.A 2 0 2 0 0 

4.A 7 2 5 0 0 

5.A 7 6 1 0 0 

celkem 27 9(0,33 %) 18(0,66 %) 0 0 
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Výsledky vzdělávání – II.pololetí – běžné třídy 

 
ročník Počet žáků prospělo Prospěl 

 

s vyznamenání

m 

neprospěl Snížený 

stupeň z 

chování 

1.A 4 0 4 0 0 

2.A 7 1 6 1 0 

3.A 2 0 2 0 0 

4.A 7 1 6 0 0 

5.A 7 5 2 0 0 

celkem 27 26 (26 %) 20 (74 %) 1(3 %) 0 

 
 

Výsledky vzdělávání – I.pololetí -  Montessori 

 

ročník Počet žáků prospělo 
Prospěl 

 s vyznamenáním neprospěl chování 

1.B 5 0 5 0 0 

2.B 7 0 7 0 0 

3.B 6 2 4 0 0 

4.B 3 1 2 0 0 

5.B 5 4 1 0 0 

celkem 26 7(27 %) 19 (73 %) 0 0 

 

Výsledky vzdělávání – II.pololetí - Montessori 

 

ročník Počet žáků prospělo 

Prospěl 

 

s vyznamenání

m neprospěl 

Snížený 

stupeň z 

chování 

1.B 5 2 3 0 0 

2.B 7 1 6 0 0 

3.B 6 3 3 1 0 

4.B 3 1 2 0 0 

5.B 5 4 1 0 0 

celkem 26 25 (42 %) 15 (58 %) 1(3 %) 0 

 
Opravné zkoušky měla vykonat žákyně 3.B a žák 2.A. V obou případech se rodiče rozhodli, že 

žáci nebudou konat opravné zkoušky a zopakují si ročník. 
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5.2 Údaje o chování žáků 

 

Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1.A 4 0 0 0 0 0 

1.B 5 0 0 0 0 0 

2.A 7 0 0 0 0 0 

2.B 7 0 0 0 0 0 

3.A 2 0 0 0 0 0 

3.B 6 2 0 0 0 0 

4.A 7 0 0 0 0 0 

4.B 3 0 0 0 0 0 

5.A 7 0 0 0 0 0 

5.B 5 0 0 0 0 0 

 
Chování všech žáků bylo hodnoceno známkou jedna. Prohřešky proti školnímu řádu byly 

řešeny okamžitě domluvou, v komunitním kruhu s ostatními žáky. 

 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách  

 
 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

 MO BT MO BT MO BT MO BT 

1.pololetí 602 412 23,15 15,26 0 0 0 0 

2.pololetí 1193 311 45,88 5,77 0 4 0 0,148 

celkem 1795 723 69,03 26,77 0 4 0 0,148 

 
 

 5.4 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení: ročník počet žáků 

Sluchové postižení   

autismus 4.B 1 

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 3.B 2 
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Porucha chování 2.A 1 

 

6 Prevence sociálně patologických jevů 
 

6.1 Prevence rizikového chování 

 

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 
V jednotlivých předmětech – prvouky, 

přírodověda, vlastivěda 

Formy a metody působící na osobnostní 

rozvoj žáka 
Exkurze, výstavy, besedy 

Volnočasové aktivity činnost ŠD, volnočasové aktivity  

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska výskytu sociálně patol. jevů 

Třídní učitelé, učitelé, vychovatelka, 

asistentky pedagoga, školní asistent 

Včasné zachycení ohrožených dětí Schránka důvěry, rozhovory, pohovory 

Odborná literatura pro pedagogy Odborné brožury a letáky 

Zajištění poradenství PPP Ústí nad Orlicí, SPC Ústí nad Orlicí 

Školní řád Zachycuje řešení i postih některých jevů 

Akce školy Viz přehled akcí školy 

6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Šikana a ubližování, Kyberšikana 1 

 Návykové látka 0 

Alkohol, kouření 0 

Kriminalita, delikvence 0 

 Virtuální drogy, počítač , video, televize 0 

 Patologické hráčství 0 

 Záškoláctví 0 

 Vandalismus 0 

 Násilné chování 0 

 Xenofobie 0 

 Rasismus 0 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   

Vzdělávání učitelů ZŠ bylo ve školním roce 2020/2021 přesunuto převážně do online prostředí, 

objednané semináře byly kvůli covidu rušeny. Na každý školní rok je sestaven plán vzdělávání, 

který tento školní rok nebyl splněn. 

Jméno Název semináře 

Špačková Markéta Kurz Montessori 

Rubešová Komunikace s rodiči - webinář 

 FKSP - webinář 

 Malotřídní škola - webinář 

 

8 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

8.1 Akce ve školním roce 2020/2021 
 

4.9.  výprava do přírody 

22.9.  Kozlovka 

1.10.  Bohuslav Martinů – hudební pořad – p. Kabát 

18.12.  roznáška vánočních přání seniorům 

12.- 16.4.  zápis do 1.ročníku ZŠ 

29.4. Den Země – sběr odpadků 

11.5. sběr odpadků Montessori 

17.5. sběr pomerančové kůry 

1.6. cesta za pokladem 

15.6. Škola na zkoušku – návštěva předškoláků v hodině 

22.6. výlet do Prahy – 5.A 

22.6. Muzeum řemesel, Babiččin dvorek – 1.A, 2.A,3.A,4.A 

23.6. návštěva páťáků v ZŠ Jablonné 

24.6. rozloučení s páťáky v tělocvičně 

28.6. šipkovaná pro učitelky 

29.6. pěší výlet na Suchý vrch 

 

Kvůli covidu se nekonal plavecký výcvik, lyžařský výcvik, rozsvěcení vánočního stromu, 

vánoční besídka a mnoho dalších, které běžně během roku pořádáme. 
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8.2 Výuka v době mimořádných opatření 
  V říjnu 2020 vyhlásila vláda ČR mimořádná opatření v souvislosti covidovou pandemií a 

uzavřela základní a střední školy na celém území republiky. Okamžitě jsme začali řešit, jakým 

způsobem bude probíhat vzdělávání žáků. Žákům jsme zadávali práci v podobě týdenních 

plánů, jejich práce průběžně kontrolovali a hodnotili a souběžně jsme využívali ke kontaktu 

s žáky videohovory. Komunikace s rodiči probíhala po telefonu, emailem a písemně. 

Vypracované úkoly žáci v pátek odevzdali na určené místo a v pondělí si pracovní sešity, 

pracovní listy a další práci vyzvedli. Týdenní plány jim byly zasílány e-mailem.  

  Po tomto období jsme začli řešit jednotnou platformu pro vzdělávání na dálku a za pomoci 

SYPA a lektorky pí Hartmanové jsme zprovoznili Microsoft 365 a při dalším uzavření škol 

v březnu 2021 jsme už využívali prostředí TEAMS. Výhodou je možnost spojit se celou 

skupinou najednou. Relace probíhali podle nastaveného rozvrhu v předmětech český jazyk, 

matematika a anglický jazyk. TEAMS jsme využívali i pro komunikaci mezi učiteli a rodiči. 

 

8.3. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

1. Mateřská škola Jamné nad Orlicí 

- spolupráce učitelek ZŠ a MŠ – předávání informací o předškolácích, 

společné akce neproběhly kvůli covidu 

2. Základní školy 

- spolupráce ředitelek on line 

3. Místní knihovna 

- pasování žáků 2.ročníku na čtenáře – kvůli covidu se nekonalo 
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4. Spolupráce s obcí 

- údržba školy 

- účast při vydávání zpravodaje 

5. Spolupráce s rodiči 

- Třídní schůzky online 

- Informace prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek 

- Osobní konzultace 

- Pomoc rodičů při vyklízení školy a při stěhování 

6. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Myslivecké sdružení  

- Pravidelné setkání na Kozlovce – dopolední program zaměřený na myslivost 

Hasiči 

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

mladé hasiče. 

Pravidelné rozsvěcení vánočního stromu neproběhlo kvůli covidu. 

7. PPP, SPC 

Spolupráce s pracovníky poradny při vyšetření našich žáků.  

 

9 Kontrolní činnost  

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 se kontrola ze strany ČŠI nekonala.16.června zjišťovala ČŠI postup 

školy při návratu žáků z distanční výuky zpět do školy. Komunikace probíhala telefonicky.  

 9.2. Provedené revize a kontroly 
 

Tělocvičné nářadí tělocvična 3.3.2021 Roman Šťastný 

Hřiště MŠ, školní zahrada 3.3.2021 Roman Šťastný 

BOZP 31.3.2021 Ilja Michalec 

Revize požárních uzávěrů U Tisu 31.3.2021 Ilja Michalec 

Inventury 4.1.-21.1.2021 Olšarová, Černohousová, Rubešová 

 

Inventarizace  majetku, skladových zásob finančních prostředků a zůstatků účtů proběhla od 

4.1. do 21.1.2021. 

Z důvodu kompletní rekonstrukce budovy školy, nebylo možno provést fyzickou inventarizaci 

majetku, proto se za zinventarizovaný stav   považoval stav dle seznamu k 31.12.2020.   

 

 

9.3 Vnitřní kontrola 

 
Průběžně byly kontrolovány zápisy v třídních knihách, zjištěné nedostatky byly ihned 

odstraňovány. Byly sledovány zápisy v žákovských knížkách, aktualizovány kontakty na rodiče 

v matrice žáků a byla kontrolována úplnost všech potřebných dat. 

Hospitační činnost v tomto školním roce neprobíhala. 
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9.4 Testování žáků  
V 5.ročníku Montessori se žáci zúčastnili testování v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, 

matematiky a všeobecných znalostí. Výsledky byly částečně ovlivněny dlouhou nepřítomností 

žáků na prezenční výuce a nebyly nijak výborné. Většinou se pohybovaly v pásmu průměru, 

lepších výsledků žáci dosáhli v testu všeobecných znalostí. Jediný žák měl výsledky výborné – 

Bruno Vaníček.  

 
 

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011828 

Zvolené aktivity: 

2.II/1 Školní asistent – personální podpora  

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

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

kroužek už neproběhl. 

2.II/18 Ucelený blok doučování  

Celková částka: 394 015 Kč 

Trvání projektu: 1.3.2019 – 28.2.2021, na žádost školy bylo trvání projektu prodlouženo do 

30.6.2021 

Vratka za nesplněnou aktivitu – 17 833 Kč. 

 

Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí II  

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019049 

Zvolené aktivity: 

3.II/1 – Školní asistent personální podpora – 1 rok – 0,5 úvazku 

3.II/12 – projektový den ve výuce – 2x 

Celková částka: 268 452 Kč 

Trvání projektu:1.8.2021 – 30.6.2023 

 

 

 

 Další projekty 

 
1. Recyklohraní 

Škola je účastníkem ekologického projektu Recyklohraní. Naše činnost je zaměřena na 

sběr baterií a sběr drobného elektroodpadu. 

2. Ovoce a zelenina do škol  

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

ke svačině nebo si je mohou odnést domů. Žáci s těmito produkty šeredí, příští rok 

nebudeme odebírat. 

3. Školní mléko 

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

 

 

  

11 Hospodaření ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí 
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11.1 Charakteristika nákladů 
 

 

Charakteristika nákladů Náklady celkem % 
Zdroje v Kč 

zřizovatel, vlastní krajské státní 

Učební pomůcky, výuk. 

Materiál, služby 137 238,22 1,75 79 263,68 57974,54 

Zaměstnanci – mzdy, 

zpracování mezd, BOZP 7 081 108, 21 90, 05 85 717, 25 6 995 390, 96 

ŠJ – potraviny, materiál, 

služby 205 776, 21 2, 62 205 776, 21 0,00 

Majetek – pořízení, údržba, 

služby 257 628, 76 3, 28 139 473, 13 118 155, 63 

Energie, voda, plyn 156 078, 53  1,99 156 078, 53 0, 00 

Telefon, internet, pojištění, 

bank. poplatky 25 037, 00 0, 31 25 037, 00 0, 00 

celkem 7 862 866, 93 100,00 691 345, 80 7 171 521, 13 
 

11.2 Charakteristika výnosů 

Charakteristika výkonu Výnosy v Kč 

Dotace zřizovatel  542 000,0 

Dotace SR  UZ 33 353 7 067 532,00 

Dotace SR   UZ 33 063 103 989,13 

Školné 45 875, 00 

Stravné ŠJ 202 175,00 

Ostatní výnosy 8 462,16 

celkem 7 970 033, 29 
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11.3 Další rozvoj školy 

Ve školním roce 2021/2022 máme nastaveny tyto úkoly: 

Personální oblast 

• Řešit kvalifikovanost pedagogického sboru 

• Vytvářet příjemné a motivační prostředí pro žáky i učitele 

• Podporovat vzájemné hospitace učitelů nejen v naší škole, 

ale i u kolegů na jiných školách 

Oblast financování 

• Prostředky státního rozpočtu a obecního rozpočtu tvoří 

základ financování školy, jeho efektivní využívání 

• Využívat dotací EU 

Oblast vnějších vztahů 

• Pracovat na souladu výchovného působení školy a rodiny, spolupracovat s PPP a dalšími 

odborníky  

• Pořádat akce pro veřejnost – programy na setkání důchodců, besídky, rozsvěcení 

vánočního stromu… 

• Spolupracovat s MŠ – společné akce pořádané ve škole, účast předškoláků na výuce 

• Spolupracovat s obcí při řešení zlepšování okolí školy, při obnově hřiště MŠ, školního 

pozemku i při plánované rekonstrukci hřiště 

• Rozvíjet spolupráci s malotřídními školami – obnovit pravidelná setkávání, sdílení 

zkušeností, vzájemné hospitace,… 

Oblast vzdělávání 

• Snažit se o rozvoj všech dětí 

• Rozvíjet čtenářskou, matematickou i informační gramotnost 

• Působením na žáky formovat dobré klima ve třídách, v celé škole  

• Působit preventivně proti vandalismu, šikaně, drogám,… 

• Podporovat aktivity směřující k ochraně životního prostředí 

• Podporovat organizaci volnočasových aktivit 

Materiálně technické zázemí 

• Průběžně školu vybavovat pomůckami a didaktickou techniku, která bude smysluplně 

využívána 

• Pokračovat v úpravách školy a okolí 

Obecné úkoly 

• Propagace školy 

• Třídění odpadu, sběr pomerančové kůry 

• Srovnávací testy žáků 

• Spolupráce s rodiči 

• Rodičovské kavárny 

• Zapojení do života obce, akce pro veřejnost 

 

 

 

Zpracovala: Marie Rubešová 

 

 

 



19 

 

Příloha č.1  - Informace o práci školní družiny 

 
Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65 

Telefon:  

IČ: 709 82 244 

E-mail : sdjamneno@seznam.cz 

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová 

Vychovatelka: Eva Olšarová. 

Kapacita: 30 žáků 

Provozní doba:  

ranní provoz: 6,30 – 7,30 

odpolední:     11,35 – 15,30 

Ve škole pracovalo jedno oddělení školní družiny, které pracuje podle vlastního školního 

vzdělávacího programu a nabízí žákům pestrý relaxační program a výchovně vzdělávací 

program. 

Do školní družiny bylo zapsáno 27 žáků. V náhradních prostorách fungovala družina v jedné 

z učeben. Při zhoršení covidu a na základě covidových opatření, kdy nesmělo docházet 

k míchání skupin žáků, byl provoz družiny zajišťován v jednotlivých třídách a personálně 

zajištěn učitelkami a asistentkami školy. 

 

Akce družiny: 

• Drakiáda 

• Družinové Vánoce 

• Zásady zdravé výživy - výroba ovocného salátu, stolování 

• Krmení lesní zvěře 

• Sběr kaštanů 

• Diskotéka 

• Turistické výpravy 

• Pozorování přírody kolem nás 

• Četba na pokračování 

• Zimní radovánky 

• Pomoc při stěhování školy 

 

 

 

 

 

 

 
                                 zpracovala: Eva Olšarová 

 

Příloha č.2 – Výroční zpráva MŠ 
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Výroční zpráva 

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí  

za školní rok 2020/2021 

 

 
 

 
Výroční zpráva obsahuje: 

 

1. Základní údaje o zařízení 

 

2. Charakteristika školy 

 

3. Údaje o dětech 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy 

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI 

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ 

 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ 
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1. Základní údaje o zařízení 
 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65 

Telefon: 465 649 140 

IČ: 709 82 244 

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz 

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová 

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS. 

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.  

Typ: mateřská škola s celodenním provozem 

Kapacita: 24 dětí 

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin 

 

2. Charakteristika školy 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce 

spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a 

vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně 

se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a 

lyžařského kurzu. 

  

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou 

budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 

V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se 

nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu 

velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka. 

 

     Ve školním roce 2020/2021 jsme byli po celý rok přestěhovány do náhradních prostor 

Restaurace U Tisu z důvodu celkové rekonstrukce budovy. K dispozici jsme měli chodbu 

/šatna/, třídu /v posilovně TJ Sokol/, sociální místnost s toaletami a restauraci, kam jsme po 

celou dobu chodili na svačinky a obědy. Školní rok byl velmi ovlivněn pandemií kvůli 

Covidu19. Dvakrát jsme v průběhu roku měli nařízenou karanténu a od 1. března 2020 do 19. 

dubna 2020 byla MŠ uzavřena státním nařízením. Od 12. dubna 2020 do 30. dubna byla MŠ 

otevřena pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v oborech IZS.  

      

     K venkovnímu pobytu využíváme hřiště nad školou vybavené herními prvky dle platných 

norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které 

zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.    
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3. Údaje o dětech 
 

     Pro školní rok 2020-2021 jsme měly zapsáno 25 dětí, z toho 7 dívek a 4 děti na IDV.  

 

     Odklad školní docházky mělo jedno dítě. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, 

při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů. V době uzavření MŠ se účastnily 

distanční výuky, kdy jim byly dodány materiály na vypracování a s rodiči probíhala 

komunikace přes email a webové stránky školy.  

      

     Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. Na konci školního roku docházku ukončilo 

celkem 9 dětí, 5 z nich nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí, jedno v Mistrovicích a jedno 

v Letohradě, dvě děti se přestěhovaly.     

 

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy 

Vedoucí učitelka: 

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, 

pracuje na plný úvazek, délka praxe 23 let 

 

Učitelka: 

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011, 

pracuje na plný úvazek, délka praxe 19 let 

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání.  Proběhl 

ve dnech 3. – 7. května 2021 dálkově bez přítomnosti dětí a rodičů. O zápis do MŠ požádalo 

celkem 10 dětí. Jedno dítě žádost obratem zrušilo. Rodiče dvou dětí žádali o individuální 

domácí vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno. Kapacita školky je pro školní rok 

2021/2022 naplněna do počtu 25 dětí. 

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI 

 

    Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola.  
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7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ 

 
 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami. 

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, 

který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně 

aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu 

čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové 

aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku 

Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých 

skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro 

předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V průběhu předminulého školního roku jsme se 

přihlásili do projektu Klokanův kufr, díky kterému se obě učitelky v loňském roce účastnily 

několika vzdělávacích seminářů. V rámci projektu nás ještě čeká uspořádání ukázkového dne -  

práce s dětmi pro okolní školky a k celému projektu povedeme i nadále potřebnou dokumentaci. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním 

vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy. 

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní 

účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách 

a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry. 

                   

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021 

 
 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 7. září 2020 

- dopoučení dětí o bezpečném chování v MŠ a při vycházkách – 8., 14. a 21. září 2020 

- schůzka rodičů – 9. září 2020 v 16.00 hodin 

- výlet po budově školy – 11. září 2020 

- nácvik opuštění budovy – 11. září 2020 

- od 2. prosince do 11. prosince 2020 karanténa a uzavření MŠ 

- Mikulášská nadílka – 14. prosince 2020 

- Ježíšek ve školce – 18. prosince 2020 
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- od 1. března 2021 MŠ uzavřena z nařízení OÚ Jamné nad Orlicí z důvodu pandemie 

Covid19 – do 9. dubna 2021, distanční výuka – emaily, webové stránky, roznášení materiálu 

do schránek  

- od 12. dubna 2020 do 30. dubna byla MŠ otevřena pouze pro předškolní děti a děti rodičů 

pracujících v oborech IZS, 2x týdně testování dětí a učitelek antigenními testy na Covid19 

 

- od 3. května opět plný provoz 

 

- 1. června oslava Dne Dětí – cesta plná úkolů a soutěží 

- společné fotografování – 7. června 2021 

- pěší výlet po okolí horního konce obce – 8. června 2021 

- výlet na Suchý Vrch – 16. června 2021 

- rozloučení s předškoláky 23. června 16.00 – 19.00 hodin – šipkovaná, pasování, předávání 

dárků, společné opékání párků 

 

Na praxi u nás ve školním roce 2020/2021 nikdo nebyl.   

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení  

 
- 2x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 11. října 2020 

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 19. listopadu 2020   

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 9. září 2020 

 

- pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2020, 29. ledna 2021 a 28. června 2021 

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy. 

 

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.   

  

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se žádného kurzu a školení nezúčastnily z důvodu pandemie 

Covid19.  

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ 

 
- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a 

koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště  

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky a výtvarný 

materiál 
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Školní rok 2020-2021 byl stejně jako minulý rok silně ovlivněn situací kolem pandemie 

Covid 19. Mateřská škola byla kvůli karanténě a epidemii také uzavřena. Z tohoto důvodu se 

neuskutečnil pravidelný předplavecký výcvik, neprobíhaly další kulturní akce a vystoupení, 

setkání s rodiči a i rozloučení s předškoláky proběhlo pouze v rámci školkového provozu.   

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2021. 

 

V Jamném nad Orlicí dne  31. srpna 2021   

 

Vypracovala: vedoucí učitelka Lenka Moravcová 
 

 
 

 

 

 


