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1 . Základní údaje o škole 

 

Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá, Česká Bělá 300, 582 61 

IČ 70981329 

DIČ CZ70981329 

RED-IZO 600086780 

IZO Základní škola 102006652 

IZO Mateřská škola 107580012 

IZO Školní družina 117000329 

IZO Školní jídelna 102966656 

Ředitel/ka školy od 15. 8. 2018 Mgr. Jan Čepl 

Vedoucí učitelka MŠ Miroslava Málková 

Výchovná poradkyně Mgr. Michaela Klementová 

Vedoucí školní jídelny Petra Strašilová, DiS. 

Telefon 569 444 188 

Internetová stránka školy http://www.zsms-cb.cz 

E-mail zs.ceskabela@seznam.cz 

 

Škola sdružuje podle rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a vykonává činnost 

následujících škol a školských zařízení: základní školu, školní družinu, mateřskou školu 

a školní jídelnu.  

2 . Zřizovatel 

Adresa Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá 

IČ 00267279 

Starostka městyse Alena Kubátová 

Telefon 569 444 171 

Webová stránka http://www.ceskabela.cz 

E-mail podatelna@ceskabela.cz 

 

 

 

 

3 . Školská rada 

Rada pracuje ve složení: 

Zástupci Příjmení a jméno 

zástupci z řad rodičů 

Sobotková Michaela  

Uchytilová Petra 

Fichtnerová Jarmila 

zástupci z řad zastupitelů 

zřizovatele 

Novák Tomáš 

Micková Miroslava 

Strašil Jan 
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zástupci z řad pedagogů 

Pokorná Libuše 

Musilová Ivana 

Venzhöferová Eva 

 

V tomto školním roce proběhly nové volby do školské rady. 

4 . Přehled oborů vzdělání 

4.1 Základní škola 

Ve školním roce 2019/2020 se na naší základní škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní školu Škola pro život č.j. 202/2007. Škola je organizována jako 

devítitřídní. Všechny výukové předměty kromě předmětů výchovného zaměření jsou 

vyučovány odděleně. 

 

Počet žáků ve školním roce 2019/2020 je v následující tabulce. Počty žáků ve třídě zůstali 

stejné po celou dobu školního roku. 

 

 
Počet žáků 

celkem dívky 

Celkem 130 76 

z celku 1. stupeň 75 44 

z celku 2. stupeň 55 32 

 

1. ročník 18 10 

2. ročník - - 

3. ročník 17 11 

4. ročník 21 12 

5. ročník 19 11 

6. ročník 14 7 

7. ročník 19 12 

8. ročník 10 5 

9. ročník 12 8 
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Základní školu navštěvují žáci z těchto obcí: 

 

Obec 
Počet 

žáků 

Česká Bělá 87 

Pohled 4 

Jilemník 2 

Krátká Ves 6 

Kojetín 10 

Cibotín 6 

Počátky 5 

Rouštany 1 

Ždírec n. Doubravou 1 

Železné Horky 1 

Havlíčkův Brod 1 

Macourov 3 

Veselice 1 

Jitkov 1 

Oudoleň 1 

4.2 Učební plán a počty vyučovacích hodin v jednotlivých 

třídách 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. – 5. ročník 6. – 9. ročník 

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

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 10 8 7 7 5 4 5 4 

Cizí jazyk (AJ) - - 3 3 3 4 3 3 3 

Další cizí jazyk       2 2 2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - 1 1 - 1 - 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - - - 2 2 1 2 

Výchova k občanství - - - - - 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - 2 1 2 2 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis - - - - - 2 2 1 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví  - - - - - 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Seminář z českého jazyka         1 
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Seminář z matematiky        1 1 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 29 30 31 32 

Vyučovací hodiny celkem na jednotlivých stupních 118 122 

Vyučovací hodiny pro celou školu 240 

 

Spojené hodiny 

8. + 9. třída Výtvarná výchova 

8. + 9. třída Hudební výchova 

 

Nepovinný předmět 

Římskokatolické náboženství – 1 h. 

4.3 Zhodnocení environmentální výchovy (EVVO)  

 

září 

- zahájen pravidelný úklid v okolí školy 

- pokračování v projektu Recyklohraní, sběru baterií, tonerů, drobného elektrozařízení 

 

říjen 

- 16. 10. 2019 – Den stromů pro 1. – 3. třídu (asistence žáků 9. třídy) 

- 18. 10. 2019 – Den stromů pro předškoláky v MŠ (asistence žáků 9. třídy) 

 

listopad, prosinec 

- doprovodná soutěž projektu Recyklohraní - Věnuj mobil (sběrová akce, listopad - 

leden) 

- plnění soutěžních úkolů zadaných projektem Recyklohraní (listopad – červen) 

 

leden 

- doprovodná soutěž projektu Recyklohraní - Věnuj mobil (ukončení sběrové akce) 

 

únor 

- 20. 2. 2020 - výukový program – H. Krupá – Cesta chleba (3., 4. třída) 

 

březen 

- 4. 3. 2020 - výukový program – H. Krupá – Obchvat města – simulační hra (8., 9. 

třída) 

- plnění soutěžních úkolů zadaných projektem Recyklohraní  
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- pokračuje realizace a údržba školní zahrady 

 

květen 

- probíhá údržba školní zahrady 

- péče o školní zeleň 

 

červen 

- odvezení sběru hliníku 

- probíhá údržba školní zahrady 

- úklid v okolí školy 

- péče o školní zeleň 

4.4 Kulturně vzdělávací pořady 

4.4.1 Divadla, koncerty a filmová představení 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

12. 12. 2019 1., 3. Vánoční příběh Chotěboř - divadlo 

16. 12. 2019 2. st. Vánoční příběh Chotěboř - kino 

17. 2. 2020 4. - 6. Bold rabbit Div. představení v angl. jazyce 

24. 2. 2020 7. - 9. Kytice Východočeské divadlo Pardubice 

 

 

4.4.2 Přednášky a besedy, výukové programy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

10. 10. 2019 3. Knihovna Chotěboř – Jak se vaří kniha 

14. 11. 2019 6. – 9. tř. beseda s J. Kasalem 

a bývalým 

ředitelem školy S. 

Klusáčkem a 

starostou V. 

Jarošem 

Rok 1989 – vzpomínky pamětníků 

27. 11. 2019 6. Planetárium Planetárium ZŠ Nuselská  v Havlíčkův 

Brodě 
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2. 12. 2019 3., 4. Bubnování Vánoční bubnování 

18. 12. 2019 6. - 9. Vzpoura úrazům Beseda s vozíčkáři 

8. 1. 2020 5. Abeceda peněz Chotěboř 

12. 2. 2020 4. Knihovna Knihovna Přibyslav 

17. 2. 2020  1. Knihovna  Chotěboř - seznámení 

20. 2. 2020 3., 4. CEV Chaloupky  Horní Krupá – Cesta chleba 

4. 3. 2020 8., 9. CEV Chaloupky  Horní Krupá – Obchvat města 

 

4.4.3 Výstavy 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

20.12.2019 1.,3. betlémy Fara v České Bělé 

 

4.4.4 Exkurze 

 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

12.9.2019 6.,7.,9. Adršpach poznávací exkurze do Adršpachu 

24.9.2019 3.,4.,5. Toulovcovy Maštale Poznávací exkurze 

1.11.2019 3.,4.,5. Planetárium Hradec Králové 

4. 11. 2019 1. Dýňový svět Exkurze – Leština u Světlé n/Sázavou 

3.12.2019 3.,4.,5. Veselý kopec Staročeské Vánoce + návštěva ozdobárny -  

Horní Bradlo 

 

4.4.5 Kurzy 

datum třídy program místo a stručná charakteristika 

Leden – únor 

2020 

1. – 3. Lyžování Kurz lyžování – LŠ Zajda - Šacberk 

22. 1. 2020 3. První pomoc Úrazy – Červený kříž 

7. – 14. 2. 

2020 

5. - 9.  Ozdravný pobyt s 

výukou lyžování 

Zdobnice v Orlických horách 
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4.4.6 Projekty 

datum třídy 

 

téma obsah 

 

 

16. 10. 2019 1., 3. Den stromů 
Výukový program o stromech 

25. 10. 2019 1. - 5.  Halloween 
Halloweenský program  

15. 11. 2019 1. - 9. 17. listopad 
Projektový den k výročí 17. listopadu 

5. 12. 2019 1. - 9. Mikuláš Mikulášská nadílka 

19. 12. 2019 3. Vánoce 
Vánoční tradice a zvyky + tvořivé dílny, 

vánoční pohádky 

26.1 – 2. 2. 2020 1. - 9. projekt Edison 

spolupráce se ZŠ 

Přibyslav 

projekt Edison – příjezd stážistů z Tai-wan, 

Indonésie, Ukrajina - mezikulturní dialog a 

procvičení konverzace v AJ  

 

4.4.7 Výlety 

datum třídy místo obsah 

11. – 13. 9. 2019 8. Jeseníky školní výlet 

 

4.4.8 Sportovní akce 

datum třída název 

18. 12. 2019 1. stupeň Biatlon – závody dvojic 

29. 1. 2020 1.  Chotěboř - bruslení 

7. 2. 2020 3., 4. Chotěboř - bruslení 

12. 2. 2020 5. Chotěboř - bruslení 

21. 2. 2020 5., 6. Chotěboř - bruslení 

24. 2. 2020 3., 4. Chotěboř - bruslení 

4. 3. 2020 7. Chotěboř - bruslení 

5. 3. 2020 1., 8., 9. Chotěboř - bruslení 

 

4.4.9 Výsledky soutěží 

Olympiáda 

v anglickém 

jazyce (okresní 

kolo) 

Havlíčkův Brod 
Kristýna Veselá 

Filip Svoboda 

7. třída 

8. třída 

16. místo 

16. místo 
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Logická 

olympiáda 
PC 13 dětí 3. -9. 

6 dětí v první čtvrtině 

David Vacek 22 ze 

711 (postup do 

krajského kola) 

Pátková Petra 86 z 

1515 

 

Logická 

olympiáda 
Jihlava David Vacek 5. 13. místo ze 47 

Přírodovědný 

klokan 
Česká Bělá všichni 8. a 9. 

Kateřina Beránková 

Adam Vágner 

Radim Janáček 

Olympiáda 

v českém jazyce 

(školní kolo) 

pouze školní 

kolo 
   

Recitační soutěž 

(okrskové kolo) 
Chotěboř 

Natálie Vágnerová 

Pavlína Fikarová 

Lucie Fedašová 

5. a 6. 
Natálie Vágnerová 1. 

místo 

Zeměpisná 

olympiáda 

(okresní kolo) 

Gymnázium 

Havlíčkův Brod 

Nikola Feitová 

Adéla Pokorná 

Matěj Špinar 

Jana Klusáčková 

7. 

7. 

8. 

9. 

2. z 22 (postup do 

krajského kola) 

5. z 22 

17. z 27 

14. z 27 

Zeměpisná 

olympiáda 

(krajské kolo) 

online formou Nikola Feitová 7. 11. z 15 

Biologická 

olympiáda 

 

pouze školní 

kolo 
   

Olympiáda 

v německém 

jazyce 

školní kolo 

Česká Bělá 
8 dětí 

8. – 9. 

třída 

Pátková Petra (9. tř.), 

Matyáš Dospěl (8. tř.) 

bez postupu do OK 

Poznej Vysočinu KÚ Jihlava nekonalo se   

Zemědělství 

Vysočiny 
KÚ Jihlava nekonalo se   

Matematický 

klokan 
 nekonalo se   
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Pythagoriada Česká Bělá 5. – 8. tř.  

postup do OK 

Jiří Tecl 

Nikola Feitová 

Pythagoriada Havlíčkův Brod nekonalo se   

Matematická 

olympiáda ŠK 
Česká Bělá 5. – 8 tř. 

 

9.tř 
postup do OK 

Vágner Adam 

Matematická 

olympiáda OK 

AZ  

Havlíčkův Brod 
Adam Vágner 9. tř. 

5. místo z 10  

(postup do krajského 

kola) 

Matematická 

olympiáda KK 
Jihlava Adam Vágner 9. tř. nekonalo se 

Přírodovědné 

klání 

Gymnázium 

Chotěboř 

Jana Klusáčková 

Nikola Strašilová 

Radim Janáček 

Adam Vágner 

9. 3. místo 

 

 

5 . Školní družina 

Obě oddělení ŠD se průběžně snažila pracovat podle celoročního plánu práce 2019/20, který 

navazuje na Školní vzdělávací program s názvem „Škola pro život“. Jednotlivé měsíce byly 

tematicky členěny do konkrétních aktivit.   

 

Září jsme začali seznámením se s pravidly školní družiny a kolektivními hrami. Na podzim 

jsme využili přírodních materiálů k výrobě zvířátek, postaviček, plastických obrázků a jiných 

podzimních dekorací s využitím nejrůznějších výtvarných technik. Věnovali jsme se tématu 

„známé i méně známé sporty“, o nichž jsme si v průběhu roku četli z různých knih a 

encyklopedií, vyprávěli jsme si o nich a malovali nám oblíbené sportovní aktivity.  

 

Prosinec jsme věnovali adventní tvořivé dílně, kterými jsme chtěli potěšit naši rodinu a 

kamarády. Společně jsme také vytvořili výrobky s vánoční tématikou na tradiční předvánoční 

jarmark. 

V zimních měsících jsme se venku věnovali různým aktivitám a stavbám ze sněhu.  

 

S příchodem jara jsme se opět mohli těšit z hezkého počasí a využívat zázemí hřiště mateřské 

školy. 

 

Od března do konce školního roku byla z nařízení MŠMT školní družina uzavřena. 
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6 . Provoz školy 

Provoz školy byl v letošním roce značně omezen nařízením ministerstva zdravotnictví o 

zavření základních škol. Od 11. března do konce června roku 2020 nebyl plně obnoven 

provoz veškerých zařízení. Postupně byla otevřena školní jídelna pro veřejnost a první stupeň 

ZŠ. Druhý stupeň nastoupil pouze ke konzultačním hodinám 1x týdně.  

 

V tomto školním roce bylo investováno do oprav a provozu školy a výměny vchodových 

dveří v budově ZŠ. Nadále probíhaly pravidelné investice do budovy školy a  školky 

(výmalby tříd, chodeb apod.)  

7 . Mateřská škola 

V tomto školním roce jsme pracovali třetím rokem podle ŠVP s názvem „Povídám, povídám 

pohádku…“ 

Naši mateřskou školu navštěvovalo celkem 49 dětí, rozdělených do 2 tříd, zpravidla podle 

věku. V 1. třídě byly zapsány děti ve věku od 3 do 5 let. Ve 2. třídě byly zapsány děti 4,5 – 6 

let. Ve třídách pracovaly vždy dvě učitelky, které se střídaly na ranní a odpolední směně. V 

každé třídě si připravovaly aktivity a činnosti podle ŠVP, které byly motivovány pohádkami. 

 

1. blok s názvem „Podzim ťuká na vrátka a s ním krásná pohádka“ 

 

V 1. třídě byly realizovány tyto pohádky: 

 

• Pohádka Budka (seznamování s MŠ, kamarády a okolím) 

• Pohádka O řepě (zahrádka, sad, pole, sklizeň) 

• Pohádka Červená Karkulka (poznávání barev, podzim v lese, volně žijící zvířata…) 

           

Ve 2. třídě bylo pracováno s těmito pohádkami:  

 

• O jabloňce 

• O poslední vlaštovce 

• O veliké řepě 

• Jak jiřička naučila draka létat 

• Halloween 

• O stromu 

• O stromečku v lese 

 

V těchto pohádkách se děti seznamovaly s činnostmi spojenými s podzimní sklizní v 

zahradách, na polích, přibližovali jsme jim poznatky o změnách v počasí, o ptácích, kteří 

odlétají na zimu, o lese a stromech, volně žijících zvířátkách… 

Pro děti a rodiče byla připravena podzimní dílnička, kde si společně vyráběli podzimní 

dekorace. 

Žáci 9. třídy si pro děti z 2. třídy připravili projektové dopoledne Den stromů. 

 

2. blok s názvem „Sněhurka jede na saních, veze nám pohádky a sníh…“ 

 

1. třída realizovala pohádky: 
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• Pohádka Čertovské pohádky (seznámení s tradičními postavami – Mikuláš, Čert a 

Anděl) 

• Pohádky Vánoční pohádky (čtení pohádek s vánoční tematikou – tradice Vánoc) 

• Pohádka O rukavičce (hry se sněhem, vlastnosti sněhu a zimní radovánky, co si v zimě 

oblékáme, jak žijí zvířátka v zimě…) 

• Pohádka O koblížkovi (Masopust, karneval ve školce, smažení koblížků…) 

 

Ve 2. třídě bylo pracováno s pohádkami: 

 

• Advent 

• Čert a Káča 

• Čas splněných přání 

• Vesmír 

• O rukavičce 

• Putování sněhové vločky 

• Krtek a sáňky 

• O koblížkovi 

• Večerníček 

• O medvědu Peciválovi 

• O zlém Bacilu a hodném Vitamínu 

 

Navštívili jsme Výstavu Betlémů na místní faře, Byla připravena vánoční dílnička pro děti a 

rodiče, předškolní třída nacvičila program pro veřejnost na vánoční vystoupení v kulturním 

domě. Předškoláci navštívili 1. třídu základní školy. 

V únoru proběhl ve školce dopoledne karneval. 

Několik dětí se zúčastnilo kurzu lyžování v lyžařské škole Zajda. 

 

3. blok s názvem Se zvířátky do pohádky 

 

1. třída realizovala pohádky:  

 

• Pohádka Kmotra liška (charakteristika postav, hodný, zlý, mazaný, chytrý…) 

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie Covid 19 byla naše MŠ uzavřena 

od 17.3 do 11. 5. 2020. V tomto čase probíhala distanční výuka formou komunikace s rodiči 

přes uzavřenou fb skupinu tříd.  

 

Do základní školy letos odešlo celkem 16 předškoláků, byly uděleny 4 odklady školní 

docházky.  

 

Během celého školního roku bylo pozváno několik divadelních společností, aby zpříjemnily 

dětem pobyt ve školce pohádkami: 

 

• Divadlo „Úsměv“ – O rukavičce, Jak si pejsek as kočičkou pekli dort 

• Kouzelník - Školička kouzel  

• Divadlo Ostrov Havlíčkův Brod – Hvězdička betlémská 

• Divadlo „Šeherezáda“ O myšce Lojzičce 

• Divadlo U dvou Sluncí O lesních pěšinkách, Jak se Honza rytířem stal 

• Výstava betlémů – fara Česká Bělá 
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Třída předškoláků byla na výletě v Dýňovém světě. 

 

V prosinci byl proveden screening zraku některých dětí na přání jejich rodičů. 

 

DVPP se zúčastnila Kateřina Hrušková – Vánoční tvoření s Lenou Freyovou 

 

8 . Školní jídelna 

8.1 Hlavní účel a předmět činnosti 

 

a) hlavní účel zřízení organizace je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

b) předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků a studentů a také vlastních 

zaměstnanců v souladu splatnými předpisy. 

 

8.2 Okruhy doplňkové činnosti 

a) organizace je oprávněna provozovat závodní stravování zaměstnanců právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení vymezené vyhláškou 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, 

b) organizace je oprávněna provozovat hostinskou činnost. 

 

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace, její realizace se řídí 

platnými právními předpisy. Hospodaření v doplňkové činnosti nesmí být ztrátové. 

 

8.3 Personální zajištění 

V organizaci pracuje 5 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr.  

Vedoucí ŠJ: úvazek 0,5 

Vedoucí kuchařka: úvazek 1 

Kuchařky: úvazek 2,5 

Provozní pracovnice: úvazek 1 

 

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni dbát bezpečnosti práce. Provádí se pravidelně školení o 

BOZP, PO, hygieně na pracovišti, osobní hygieně. V daném roce se téměř všichni 

zaměstnanci zúčastnili externích školení zaměřených na provozní a osobní hygienu 

stravovacího provozu. Jsou přidělovány osobní ochranné pracovní pomůcky.  



 15 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2019 

dle výkazu o činnosti zařízení školního stravování Školní jídelna vykazovala 31. 10. 2019  

321 strávníků 

-z toho dětí, žáků, studentů a vlastních zaměstnanců 191 

-z mateřských škol – 47 MŠ Česká Bělá, 29 MŠ Pohled, 34 MŠ Domeček Havlíčkův Brod 

-ze základních škol – 127 

- vlastní zaměstnanci - 17 

 

Ostatních pravidelně stravovaných - 65 

-z toho pracovníků škol a školských zařízení - 5 

 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo pro žáky uvařeno: 

 

obědů: 32199 

obědů pro MŠ: 9323 

přesnídávek: 6826 

svačin: 4143 

 

Školní jídelna připravuje stravu pro MŠ Pohled, do prosince 2019 MŠ Domeček Havlíčkův 

Brod. 

 

 

Počty obědů a svačin vydaných ve školním roce 2019/2020 

 Obědy 

děti 

Obědy 

děti MŠ 

Svačiny 

ranní 

Svačina 

odpolední 

Zaměst-  

nanci 

Doplňková 

činnost 

Celkem 

za měsíc 

obědů 

Průměr 

Září 3823 1503 1153 801 296 658 4777 228 

Říjen 3974 1521 1168 857 319 717 5010 228 

Listopad  3909 1411 1058 812 306 683 4898 233 

Prosinec 2643 1037 760 536 207 431 3281 218 

Leden 3011 889 581 298 278 627 3916 206 

Únor 3144 1046 670 364 281 634 4059 203 

Březen 919 360 215 108 96 340 1355 123 

Duben 0 0 0 0 30 142 172 25 

Květen 650 395 348 116 87 413 1150 61 

Červen 1801 892 679 180 195 562 2558 116 

Červenec 213 213 138 47 46 347 606 38 

Srpen 56 56 56 24 65 296 417 26 

Celkem 24143 9323 6826 4143 2206 5850 32199  

8.4  Hlavní činnost 

Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, 

moučníky, saláty. Vaří se dle norem školního stravování od 1. 9. 2015 i podle doporučení 

Ministerstva zdravotnictví. Zaměřujeme se především na děti předškolního věku, kde je velmi 

důležité získat správné stravovací návyky. Pro tyto děti se připravuje jeden druh hlavního 
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jídla a dále ranní a odpolední svačiny. Vaří se dle již výše uvedených norem pro školní 

stravování, ale také se využívají receptury získané z jiných zdrojů, nově vydané publikace pro 

veřejné stravování, internetové zdroje a také samostatně upravené receptury, aby nabídka jídel 

byla pestrá a zajímavá. Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat 

výživovým normám a splňovat tzv. ,,spotřební koš“, který obsahuje 10 základní komodit, 

které musí školní jídelny plnit dle vyhlášky,,o školní stravování“ 107/2005 Sb. 

Od září umožňuje jídelna i možnost stravování strávníků s bezlepkovou dietou. S tím bylo 

spojeno uzpůsobení školní kuchyně a proškolení zaměstnanců. Vše za mimořádnou dotaci 

obce. 

8.5  Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti poskytuje jídelna obědy zaměstnancům škol a školských zařízení 

a cizím strávníkům. Mají možnost stravování přímo ve školní jídelně ve vyhrazeném čase a 

prostoru a dále možnost závozu jídel po České Bělé až do domu, který zajišťuje Městys Česká 

Bělá. 

Prostory jídelny slouží k organizování různých firemních i rodinných akcí, včetně 

kompletního servisu (obsluha, příprava menu, studené mísy, míchané nápoje, příprava 

slavnostní tabule apod.). Ve školním roce jich bylo 8. 

 

9 . Přehled pracovníků školy během školního roku 

2019/2020 

Příjmení, jméno Funkce Úvazek 

Bolechová Petra kuchařka 1 

Čejková Ilona uklízečka 1 

Čepl Jan ředitel ZŠ 1 

Dipoldová Jana učitelka MŠ 1 

Dobrovolná Štěpánka uklízečka MŠ 1 

Domkářová Marie učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Hertlová Irena učitelka ZŠ 1 

Hrušková Kateřina učitelka MŠ 1 

Klementová Michaela učitelka ZŠ 1 

Kučerová Vladislava 
vychovatelka ŠD/ 

asistentka ZŠ 

0,5/0,5 

Kubátová Eva učitelka MŠ 0,8 

Kraumanová Petra asistentka ZŠ 1 

Málková Miroslava vedoucí učitelka MŠ 1 
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Mrtková Věra kuchařka 0,23/0,25/0,52 

Musilová Ivana učitelka ZŠ 1 

Pecen Václav učitel ZŠ 1 

Pokorná Libuše učitelka ZŠ 1 

Půlpánová Hana, Mgr. učitelka ZŠ 0,5 

Rychlá Klára vychovatelka ŠD 1 

Sochorová Jana učitelka ZŠ 1 

Strašilová Petra 
vedoucí jídelny, 

pokladní 

0,5/0,5 

Svobodová Jana 
vedoucí kuchařka 

školního stravování 

1 

Vacková Lenka, Mgr. učitelka ZŠ 1,04 

Vágnerová Hana 
školnice, prodavačka v 

bufetu 

1 

Vágnerová Monika uklízečka ZŠ/ ŠJ 0,25/0,75 

Venzhöferová Eva učitelka ZŠ 1 

Vodrážková Monika učitelka ZŠ 1 

 

V průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám. Po vzájemné dohodě nebyla 

prodloužena smlouva Vladislavě Kučerové (vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga) a na její 

místo byla přijata Dagmar Roubínková (od 24. 8. 2020).  Přibyla nová pozice asistentky v ZŠ, 

které obsadila Pavla Uttendorfská (od 1. 9. 2020).  Vágnerová Monika (ŠJ) byla k 31. 8. 2020 

propuštěna pro nadbytečnost. 
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10 .  Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní 

docházce 

Přehled přijatých žáků Základní školy a Mateřské školy Česká Bělá na střední školy do 

prvního ročníku školního roku 2019/2020  

 

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do 1. ročníku 18 žáků. Zápisu do 1. ročníku probíhal 

distančně a bylo evidováno 21 dětí, přijato na základě rozhodnutí bylo 16 dětí, odklad dostalo 

5 dětí. V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku celkem 12 žáků, na víceleté 

gymnázium z 5. ročníku odešel 1 žák.  

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 G a SOŠPG Čáslav pedagogické lyceum Čáslav Kutná Hora 

3 Gymnázium Chotěboř 4. letý obor Chotěboř Havlíčkův 
Brod 

1 VOŠ, OA a SOUT Chotěboř průmyslová automatizace Chotěboř Havlíčkův 
Brod 

1 Gymnázium Chotěboř gymnázium Chotěboř Havlíčkův 
Brod 

1 OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS 
Jihlava 

obchodní akademie Jihlava Jihlava 

1 OA a HŠ Havlíčkův Brod obchodní akademie se 
sportovním zaměřením 

Havlíčkův Brod Havlíčkův 
Brod 

1 SPŠS Havlíčkův Brod stavitelství Havlíčkův Brod Havlíčkův 
Brod 

1 ČZA Humpolec opravář zemědělských 
strojů 

Humpolec Pelhřimov 

1 ŠEACR Jihlava cestovní ruch Jihlava Jihlava 

1 nezjištěno    
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11 . Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

V prvním pololetí školního roku byl jeden žák hodnocen slovně. V druhém pololetí školního 

roku byli všichni žáci ohodnoceni slovně. 
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12 .  Testování 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo žádné testování. 

13 .  Kázeňská opatření 

Typ opatření Počet Důvod udělení opatření 

napomenutí 

třídního učitele 

2 za opakované porušování školního řádu 

3 za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek 

důtka třídního 

učitele 

5 za závažné porušení školního řádu 

1 za použití vulgarismů vůči učiteli 

důtka ředitel školy 0 - 

snížený stupeň 

z chování - 

uspokojivé 

0 - 

 

 

Pochvaly 

Počet Důvod udělení pochvaly 

1 reprezentace školy 

1 úspěšná reprezentace školy 

 za studijní výsledky 

 

14 .  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Velká pozornost je věnována práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na 

základní škole se jedná o žáky s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, jednoho 

žáka s vývojovou poruchou chování a jednoho žáka s lehkým mentálním postižením. 

Ze strany školy byl zajištěn individuální přístup během vyučování, dále individuální 

pedagogická práce mimo vyučování v doporučeném rozsahu. Nedílnou součástí práce se žáky 

se SVP je též úzká spolupráce s rodiči.  

Pro žáky se SVP byly zajištěny pomůcky potřebné pro výuku i jejich relaxaci. Učitelé, kteří 

s žáky pracují, mají dlouhodobé zkušenosti a pravidelně se v této oblasti vzdělávají. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – přehled: 

 

Základní škola 

ročník diagnóza 
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1. souběžné postižení více vadami podle § 16, odst. 9 škol. zákona 

poruchy autist. spektra mimo dětského autismu se závažným odrazem do vzděl. 

lehké mentální postižení 

3. dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných okolností 

3. středně závažné poruchy učení, mírné vady řeči, pokud vyžadují PO 

3. středně těžké vady řeči, středně závažné poruchy učení 

4. lehké mentální postižení 

4. mírné vývojové poruchy učení, pokud vyžadují PO, dlouhodobé SVP vyplýv. ze 

zdrav. stavu či jiných okolností 

6. středně závažné poruchy učení, dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných 

okolností 

6. středně závažné poruchy učení 

7. dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných okolností, středně závažné 

poruchy učení 

 

 

 

 

Dále PPP v Havlíčkově Brodě doporučila u některých žáků toleranci výukových obtíží: 

 

ročník důvod tolerance  

6. středně závažné poruchy učení, mírné poruchy chování, pokud vyžadují PO 

  

  

  

  

 

 

Obdobná péče je věnována i žákům talentovaným, kteří se zapojují do různých aktivit školy a 

výuky, školu reprezentují v soutěžích a olympiádách. 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 

  

Mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 nenavštěvovalo žádné dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

15 . Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum jméno program místo a stručná charakteristika 

15. 10. 2019 Lenka Vacková Tvořivá 

geometrie pro 

učitele II. 

stupně ZŠ 

Jihlava - Tvořivá geometrie pro 

II. stupně ZŠ 

23. 10. 2019 Jana Sochorová Horniny Vysočina Education Havlíčkův 
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Brod 

7. 11. 2019 Jana Sochorová Konference 

EVVO -

VYKEV 

Krajský úřad Jihlava 

9. 11. 2019 Hana 

Půlpánová 

Metodický 

seminář e-

Twinning II 

Biskupské gymnázium Hradec 

Králové 

13. 1. 2020 učitelé ZŠ První pomoc 

pro učitele 

 

28. 2. 2020 Libuše Pokorná Pracovní 

setkání 

metodiků 

prevence 

Nízkoprahový klub BAN 

Havlíčkův Brod 

 

16 . Minimální preventivní program  

16.1 Hodnocení minimálního preventivního programu školy 

 

Ve školním roce 2019/20 jsme pokračovali v naplňování cílů stanovených v MPP. Důraz 

byl kladen na budování pozitivního třídního a školního klimatu, naše aktivity cíleně 

podporovaly sounáležitost v rámci třídního kolektivu a v rámci celé školy. Zaměřili jsme se 

na prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě, interpersonální a sociální 

empatii. 

Uzavření škol a mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií ovlivnilo také 

naše aktivity v rámci primární prevence na naší škole, řada plánovaných akcí primární 

prevence musela být zrušena.  

 Ve školním roce 2019/2020 nebyly na naší škole zaznamenány žádné závažnější projevy 

rizikového chování. Řešily se pouze drobné roztržky mezi žáky, případně jejich nevhodné 

chování ke spolužákům. Veškerá jednání probíhala pouze s dotyčnými žáky. 

 

Preventivní tým:   Mgr. Jan Čepl - ředitel školy 

                                 Mgr. Michaela Klementová - výchovný poradce 

                                 Mgr. Libuše Pokorná - metodik prevence  

 

 

  

Cílem primární prevence bylo předcházení rizikovým jevům v chování žáků a zvýšení 

odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Konkrétním cílem naší školy bylo 

zvyšování sociálních kompetencí žáků, rozvíjení dovedností, které vedou k samostatnému a 

odpovědnému rozhodování, vedení ke zdravému životnímu stylu.  Žákům jsme se snažili 

nabídnout co nejširší škálu volnočasových aktivit. Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na 

I. i II. stupni. 
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Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Rodiče byli o 

aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci třídních schůzek a 

konzultací. Informace mohou rodiče získávat také z webových stránek školy. Konzultační 

hodiny s rodiči probíhaly v přátelské atmosféře. Rodiče byli informováni o prospěchu a 

chování svého dítěte. Obě strany – učitelé i rodiče se snažili najít vždy taková řešení, která by 

maximálně prospěla žákovi.  

 

Vzdělávání metodika prevence i ostatních pedagogů probíhalo formou účasti na školeních 

v rámci DVPP. Sami se pak všichni pedagogové dále vzdělávali formou samostudia.  

 

Na naší škole byly využívány tradiční i nové metody práce, které se osvědčily již v 

minulosti nebo jsme se o nich dozvěděly právě na výše uvedených školeních a seminářích. 

 

Uskutečněné akce MPP: 

 

1. Přednášky a besedy, výukové programy 

- Jak se vaří kniha (Knihovna Chotěboř), 3. třída 

- Planetárium ZŠ Nuselská Havl. Brod, 6. třída 

- Vzpoura úrazům, beseda s vozíčkáři, 6. – 9. třída 

- Cesta chleba (CEV Chaloupky), 3. a 4. třída 

- Obchvat města (CEV Chaloupky), 8. a 9. třída 

- Den stromů  - výukový program, I. stupeň ZŠ a 9. třída 

- Odb. prakt. dovednosti (SOU Chotěboř), 8. a 9. třída 

- Knihovna Přibyslav, 4. třída 

-První pomoc, Úrazy – Červený kříž, 3. třída 

 

2. Celoškolní projekty 

- Halloween  

- Vánoce 

- projekt Edison (zahraniční stážisti) 

- Sazka olympijský víceboj 

 

3. Výlety a exkurze 

- Adršpach, 6. – 9. třída 

- Toulovcovy Maštale, 3. – 5. třída 

- Planetárium Hradec Králové, 3. – 5. třída 

- Staročeské Vánoce na Veselém kopci a ozdobárna H. Bradlo, 3. – 5. třída 

  

4. Mimoškolní pobyty žáků 

- Ozdravný pobyt s lyžováním, 6. - 9. třída 

 

5. Zájmové kroužky 

- badatelský kroužek 

- kuchtík 

- keramika 

- taneční kroužek 

- hra na kytaru 

- hra na zobcovou flétnu 

- míčové hry  

- aerobik 
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- míčové sporty 

- společenské hry 

- mažoretky 

- dyslektický kroužek 

 

6. Sportovní akce 

- bruslení 

- biatlon, celoškolní závody dvojic 

 

7. Další preventivní aktivity   

- Projekt CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů ve společném vzdělávání 

 

 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém roce 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyly na naší škole zaznamenány žádné závažnější 

projevy rizikového chování. Řešily se pouze drobné roztržky mezi žáky, případně jejich 

nevhodné chování ke spolužákům.  V průběhu školního roku se nevyskytl ve škole žádný 

problém spojený s užíváním návykových látek. S problematikou záškoláctví jsme se 

nesetkali, veškeré zameškané hodiny měly děti řádně omluveny. S problematikou šikanování 

jsme se také nesetkali. Drobné rozpory mezi dětmi nenesly známky šikany a vždy byly ihned 

vyřešeny. Problematika šikany byla s dětmi řešena pouze teoreticky. 

V nastávajícím školním roce se chceme zaměřit na další zkvalitňování vztahů v jednotlivých 

třídních kolektivech, také na příkladné vystupování, zdvořilé jednání a týmovou spolupráci. 

 

17 . Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V letošním roce jsme se přidali k oslavám 17. LISTOPADU. Pro děti byl připraven dopolední 

projektový den s názvem: „Kdo, když ne my, kdy, když ne teď.“ Projektovému dni 

předcházela přednáška s místními pamětníky roku 1989 (ředitel ZŠ Stanislav Klusáček a 

dlouholetý starosta Václav Jaroš) se spoluzakladatelem OF a dlouholetým poslancem Janem 

Kasalem. 

7. 12. 2019 jsme pořádali Vánoční jarmark s vystoupením žáků.  

Činnosti školy pomáhá propagace i prostřednictvím Zpravodaje Městyse Česká Bělá. Čtenáři 

si mohou vždy přečíst o aktuálním dění ve škole. Příspěvky vytvářejí učitelé a jejich žáci. 

Vydané Zpravodaje si můžete přečíst na internetových stánkách Městyse Česká Bělá. Škola 

využívá i zveřejňování článků a informací na školním webu. 
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18 . Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ve škole vykonána inspekční činnost. 
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19 . Základní údaje o hospodaření školy 
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Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 30. 10. 2020. 


