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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 Bc. Jana Dipoldová 

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 2020/2021 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 2020/2021 je v následující tabulce. Počty žáků ve třídě zůstali 

stejné po celou dobu školního roku. 

 

 
Počet žáků 

celkem dívky 

Celkem 136 75 

z celku 1. stupeň 72 39 

z celku 2. stupeň 64 36 

 

1. ročník 17 6 

2. ročník 18 10 

3. ročník - - 

4. ročník 17 11 

5. ročník 20 12 

6. ročník 18 11 

7. ročník 15 8 

8. ročník 19 12 

9. ročník 12 5 
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Základní školu navštěvují žáci z těchto obcí: 

 

Obec 
Počet 

žáků 

Česká Bělá 88 

Pohled 5 

Jilemník 2 

Krátká Ves 6 

Kojetín 10 

Cibotín 7 

Počátky 3 

Rouštany 1 

Ždírec n. Doubravou 1 

Železné Horky 3 

Havlíčkův Brod 3 

Macourov 3 

Květnov 1 

Jitkov 1 

Oudoleň 1 

Veselice 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 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Seminář z českého jazyka         1 

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 

 

 

Nepovinný předmět 

Římskokatolické náboženství – 1 h. 

 

4.3 Výuka ve školním roce 2020/2021 

Během školního roku 2020-2021 jsme střídavě vyučovali prezenčně a distančně. Distanční 

výuka probíhala pomocí upraveného rozvrhu. Na prvním stupni ZŠ měli třídy max. 3 hodiny 

synchronní. Důraz byl kladen na výuku českého jazyka, matematiky a prvouky (popř. 

vlastivědy a přírodovědy). Zbytek výuky byl asynchronní. Na druhém stupni ZŠ byla výuka 

maximálně 5 vyučovacích hodin. Důraz byl kladen na výuku matematiky, českého jazyka, 

cizích jazyků. Ostatním hodinám byl snížen počet synchronních hodin a předměty byly 

vyučovány asynchronně. Děti byly rozděleny na menší kolektivy pro usnadnění práce se 

skupinou online. Pro výuky byly převážně používány tyto systémy: aplikace zoom pro 

synchronní výuku a aplikace moodle pro asynchronní výuku či email. Informace byly 

zveřejňovány na webových stránkách a uzavřeném systému Bakaláři. 

V prezenční výuce byl dodržován princip homogenity skupin (tělesná a pracovní výchova na 

druhém stupni byla vyučována ve smíšených kolektivech). 

 

4.4  Specifika školního roku 2020/2021 

Během školního roku 2020/2021 byl školní provoz upraven dle aktuálních pokynů MŠMT a 

MZČR. Žáci střídali distanční a prezenční výuku. 

4.5 Zhodnocení environmentální výchovy (EVVO)  

 

EVVO ve školním roce 2020 - 2021 

září 

- zahájen pravidelný úklid v okolí školy 

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

- projektový den v MŠ a ZŠ ke Dni stromů se v letošním roce nekonal 

 

listopad, prosinec 

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

leden) 

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

 

leden, únor, březen, duben 

- výukové programy v H. Krupé se z důvodu distanční výuky nekonaly 

 

květen 

- výukové programy v H. Krupé se z důvodu distanční výuky nekonaly 

- probíhá údržba školní zahrady 

- péče o školní zeleň 

 

červen 

- odvezení sběru hliníku 

- probíhá údržba školní zahrady 

- úklid v okolí školy 

- péče o školní zeleň 

 

4.5.1 Divadla, koncerty a filmová představení 

Z důvodu pandemických nařízení o ochraně zdraví žáků se naši žáci nezúčastnili žádných 

divadelních ani jiných představení. 

 

4.5.2 Přednášky a besedy, výukové programy 

datum třídy 

 

téma obsah 

 

 

13. 4. 2021 6. – 9. Profesionální sport 
Online beseda s profesionálním hráčem 

fotbalu Janem Hanušem 
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4.5.3 Výstavy 

Z důvodu pandemických nařízení o ochraně zdraví žáků se naši žáci nezúčastnili žádných 

výstav. 

 

4.5.4 Exkurze 

Z důvodu pandemických nařízení o ochraně zdraví žáků se naši žáci nezúčastnili žádných 

exkurzí. 

 

4.5.5 Kurzy 

Z důvodu pandemických nařízení o ochraně zdraví žáků se naši žáci nezúčastnili žádných 

kurzů. 

 

4.5.6 Projekty 

datum třídy 

 

téma obsah 

 

 

16. – 18. 12. 2020 1. – 5. Vánoce 
Vánoční dílničky ve třídách 

3. 5. – 7. 5. 2021 6. – 8. Voda 
projektový týden (úkoly na dané téma 

z různých předmětů) 

17. – 21. 5. 2021 8. – 9. Starověké Řecko 
projektový týden (úkoly na dané téma 

z různých předmětů) 

 

4.5.7 Výlety 

datum třídy místo obsah 

16. 9. 2020 4. a 5. Slatiňany Poznávací exkurze Slatiňany, Kočičí 

hrádek, rozhledna Bára 

 

Další výlety byly organizovány v červnu jako pouze jednodenní putovní výlety do okolí 

České Bělé. 

4.5.8 Sportovní akce 

datum třída název 

 1. - 9.  Olympijský běh 

leden - duben 1. – 9. Soutěž o největšího chodce školy 
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4.5.9 Výsledky soutěží 

Zeměpisná 

olympiáda 

(okresní kolo) 

proběhlo online 

Venzhöfer Martin 

Pokorná Adéla 

Feitová Nikola 

Špinar Matěj 

6. 

8. 

8. 

9. 

6. místo z 16 

1. místo z 19 

15. místo z 19 

10. místo z 19 

Zeměpisná 

olympiáda 

(krajské kolo) 

proběhlo online 
Pokorná Adéla 

 
8. 2. místo z 15 

 

 

5 . Školní družina 

Obě oddělení ŠD se průběžně snažila pracovat podle celoročního plánu práce 2020/21, který 

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

   Září jsme začali seznámením se s pravidly školní družiny a kolektivními hrami ke 

snadnějšímu začlenění nových prvňáčků. 

   Od 14. 10. 2020 se děti učily formou distanční výuky, přičemž ŠD byla uzavřena. 

   Poté byl provoz znovu obnoven 16. 11. 2020, kdy jsme opět navázali na plán práce. 

Využívali jsme přírodních materiálů k výrobě zvířátek, postaviček, plastických obrázků a 

jiných dekorací s využitím nejrůznějších výtvarných technik.  

  Prosinec jsme věnovali výrobě drobných dárečků a přáníček, kterými jsme chtěli potěšit naši 

rodinu a kamarády.  

   Od 4. 1. 2021 do 26. 2. 2021 navštěvovala školní družinu pouze 1. a 2. třída, 4. a 5. třída 

měla distanční výuku. 

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

   Měsíc březen nám opět začal distanční výukou pro všechny třídy ŠD a obnovil se 12. 4. 

2021, přičemž se v týdenních intervalech střídala v docházce vždy buď 1. a 2. třída nebo 4. a 

5. třída, kdy jedna skupina měla distanční výuku a druhá prezenční výuku. Pro děti rodičů 

pracujících v IZS byla zřízena speciální třída s pedagogickým dozorem. 

   V době uzavření ŠD byla jednou týdně možnost vyzvednut materiál na tvorbu připraveného 

výrobku z vestibulu školy. 

   10. 5. 2021 byl provoz obnoven pro všechny třídy. 

   V květnu a červnu jsme se těšili z hezkého počasí a využívali zázemí hřiště mateřské školy, 

kde děti uvítaly opětovné otevření pískoviště.   

Také jsme využívali fotbalové hřiště, kde jsme hráli nejrůznější hry. 

  V květnu jsme tvořili drobné dárečky pro maminky.  

  Dále jsme v průběhu školního roku pořádali různé turnaje a soutěže, mezi které patří např.: 

 

turnaj v Člověče nezlob se 

turnaj v šipkách 

turnaj v ping pongu 

výtvarná soutěž – Moje vysněná škola  

Šipkovaná 

Den dětí – zábavné odpoledne plné soutěží aj. 
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6 . Provoz školy 

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

zavření základních škol.  

 

V tomto školním roce bylo investováno do rozšíření mateřské školy o novou třídu. Byla 

provedena rekonstrukce topení a obložky v jedné třídě MŠ. Ve třídách MŠ bylo vyměněno 

lino.  

7 . Mateřská škola 

Ve školním roce  2020-2021 jsme pracovali nově podle ŠVP „Podej mi pastelku, 

nakreslím…“. 

 Mateřskou školu navštěvovalo 46 dětí rozdělených do dvou tříd. V dolní třídě bylo 22 

dětí, z toho 18 předškoláků a 4 děti mladší, tj. cca 4,5 leté. V horní třídě bylo dětí 24, a to ve 

věku 3 – 4,5 let. V každé třídě pracovaly dvě učitelky, které se střídaly na ranní a odpolední 

směně. V obou třídách se aktivity a činnosti připravovaly podle aktuálního ŠVP. 

 Veškerá činnost během roku byla citelně ovlivněna pandemií Covid – 19, protože 

nejprve se obě třídy postupně ocitly v karanténě, později byl provoz MŠ uzavřen rozhodnutím 

vlády a děti předškolního věku přešly na distanční způsob vzdělávání. Mladších se tento 

způsob netýkal, z tohoto důvodu nebyla témata vztahující se k ŠVP u těchto dětí probrána 

všechna. U předškolních dětí probíhala distanční výuka formou komunikace s rodiči 

prostřednictvím emailů a uzavřené fb skupiny, kam byly vkládány příspěvky s pohádkami, 

příběhy, pracovními listy, náměty k pracovním činnostem, výukové materiály, básničky, 

písničky a podobně, k nimž byl vždy přidán komentář, kde se rodiče dozvěděli, jak nejlépe 

dětem vysvětlit, co to dětem přináší, co rozvíjí atd. Rodiče pak posílali jako zpětnou vazbu 

fotografie a videa, což bylo dětem ukládáno do jednotlivých složek. Domluvené pracovní listy 

pak děti přinesly do školky. Naprostá většina rodičů se školkou spolupracovala. 

 

1. ...DUHU 

 1. třída pracovala s těmito tématy: 

Kde bydlí duha 

seznámení s prostředím MŠ a novými kamarády 

učíme se pravidla 

děti se učí hygienickým návykům 

Všechny barvy podzimu 

podzimní počasí a vše spojené s tímto obdobím- sběr podzimních plodů, práce na zahradě na 

poli 

Draku, poleť za duhou 

 

 2. třída pracovala s těmito tématy: 

Kde bydlí duha – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodina, sourozenci 

  - MŠ – kamarádi, zaměstnanci 

  - roční období, dny v týdnu 

  - počasí, barvy duhy 

 

Všechny barvy podzimu – pole, zahrada, nářadí, stroje, plody – ovoce a zelenina 

  - listnaté stromy – plody 
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  - les – jehličnaté stromy, plody lesa, houby, zvířátka 

 

2. ...VLOČKU 

 1. třída pracovala s těmito tématy: 

Čerte, my se nebojíme – tradice Mikuláše a čerta, nadílka 

 

Vločko, už jsou Vánoce – tradice Vánoc – poznávání kouzla Vánoc a „historie“   

 

   

 

Kouzla a čáry - zkoumáme lidské tělo, smysly; zdraví 

- svět pohádek, pohádkové postavy 

- oslava MASOPUSTU- karneval 

- povolání, co dělá maminka s tatínkem 

 

 2. třída pracovala s těmito tématy: 

Čerte, my se nebojíme – tradice Mikuláše a čerta, strach a jeho zvládání 

  - dobro a zlo 

 

Vločko, už jsou Vánoce – tradice Vánoc – pečení, výroba dárků, dekorací 

  - Ježíšek, Betlém, Tři Králové 

 

Kouzla a čáry – experimenty se sněhem a ledem, vodní skupenství, pól 

  - zimní sporty 

  - lesní zvířátka v zimě 

  - lidské tělo a zdraví 

  - Masopust, karneval ve školce 

 

3. ...SLUNCE 

 1. třída pracovala s těmito tématy: 

Jaro, vstávej 

z nařízení vlády MŠ zavřena 

Na kole i na koštěti 

- od 12. 4. provoz obnoven- pouze v omezeném počtu dětí 

- pozorování přírody- povídání si o příchodu jara a jeho typických znacích 

- Čarodějnice- povídání o tom, jak čarodějnice vypadá, co všechno umí; zpěv čarodějnických 

písní; vaření lektvaru,… 

 

Kytička pro maminku - Den matek- povídání si o rodině, kde bydlím a jak vypadá naše 

domácnost 

- domácí zvířata, jejich mláďata a užitek 

- na louce- hmyz, luční kvítí,.. 

 

 2. třída pracovala s těmito tématy: 

Jaro, vstávej – povolání, pohádkové bytosti 

  - jarní kytičky, keře 

  - domácí a hospodářská zvířata- farma, statek 

  - Velikonoce – tradice, zvyky, koledy 

  - Hmyz – životní cyklus 
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Na kole i na koštěti – doprava 

  - čarodějnice – tradice, co umí, jak vypadají, v kterých pohádkách se objeví 

 

Kytička pro maminku – maminka – svátek matek 

  - rodina – členové rodiny, domov 

 

4. ...MOŘE 

 1. třída pracovala s těmito tématy: 

Kapka ke kapce- Dopravní prostředky 

- Den dětí- Indiánský den 

- cizí země 

- kapka ke kapce- vodní živočichové 

- těšíme se na prázdniny- bezpečné chování 

 2. třída pracovala s těmito tématy: 

Kapka ke kapce – voda, vodní toky, koloběh vody 

  - cestujeme s pohádkou 

  - obec a město 

  - já a emoce, etnika 

  - Den dětí 

 

Cestou necestou – cestování po světě – Afrika, zvířata v ZOO 

  - moře – mořští živočichové, dovolené, bezpečné chování o prázdninách 

 

V letošním roce byly omezeny jakékoliv akce v důsledku pandemie. Podařilo se nám pro děti 

připravit karneval, Čarodějný den a Šipkovanou s hledáním pokladu ke Dni dětí. 

 

V měsíci červnu jsme, každá třída samostatně, podnikli dopolední pěší výlet po okolí České 

Bělé. 

 

Do základní školy odešlo 14 předškoláků, čtyřem dětem byl udělen odklad školní docházky, 

kdy z těchto dětí byla jedné dívce na žádost rodičů ukončena docházka do MŠ z důvodu 

stěhování. 

 

Školení formou webinářů se zúčastnila Veronika Hvězdová, kdy nám k dispozici k 

nastudování poskytla materiály, které na těchto webinářích obdržela (podnětné prostředí v MŠ 

apod.) 

 

Během uzavírky MŠ na jaře došlo k výměně podlahové krytiny v dolní třídě MŠ, začala 

přestavba bývalých dílen ZŠ na třetí třídu MŠ. Ta bude k dispozici od září 2021. 

8 . Školní jídelna 

Provoz školní jídelny ve školním roce 2020/2021 byl poznamenán covidovou situací. Bylo 

uvařeno menší množství obědů a svačin a jídelna několikrát během školního roku musela 

uzavřít či omezit provoz.  
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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.  

 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2020 

dle výkazu o činnosti zařízení školního stravování Školní jídelna vykazovala 31. 10. 2020 

284 strávníků 

-z toho dětí, žáků, studentů a vlastních zaměstnanců 189 

-z mateřských škol – 46 MŠ Česká Bělá, 27 MŠ Pohled 

-ze základních škol – 136 

- vlastní zaměstnanci - 20 

 

Ostatních pravidelně stravovaných - 55 

-z toho pracovníků škol a školských zařízení - 3 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo pro žáky uvařeno: 
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obědů: 27414 

obědů pro MŠ: 7757 

přesnídávek: 4799 

svačin: 2535 

 

Školní jídelna připravuje stravu pro MŠ Pohled. 
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Počty obědů a svačin vydaných ve školním roce 2020/2021 

 Obědy 

děti 

Obědy 

děti 

MŠ 

Svačiny 

ranní 

Svačina 

odpolední 

Zaměst-  

nanci 

Doplňková 

činnost 

Celkem 

za 

měsíc 

obědů 

Průměr 

Září 3458 996 682 276 299 592 4349 207 

Říjen 1643 564 278 126 178 467 2288 109 

Listopad  1068 664 361 117 109 564 1741 87 

Prosinec 2069 667 395 176 216 432 2717 194 

Leden 1778 1027 676 390 145 489 2412 121 

Únor 1450 893 540 325 137 515 2102 105 

Březen 187 0 0 0 84 496 767 35 

Duben 1026 414 251 141 117 528 1671 84 

Květen 2894 1116 729 376 223 583 3700 176 

Červen 3659 1223 774 545 362 603 4624 210 

Červenec 273 193 113 63 48 327 648 43 

Srpen 0 0 0 0 60 335 395 20 

Celkem 19505 7757 4799 2535 1978 5931 27414  

 

 

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 

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 



 16 

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. 

Školné jídelna umožňuje stravování strávníků s dietou. S tím bylo spojeno uzpůsobení školní 

kuchyně a proškolení zaměstnanců.  

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 0. 

 

9 . Přehled pracovníků školy během školního roku 

2020/2021 

Příjmení, jméno Funkce Úvazek 

Bolechová Petra kuchařka 1 

Čejková Ilona uklízečka 1 

Čepl Jan ředitel ZŠ 1 

Dipoldová Jana vedoucí učitelka MŠ 1 

Dobrovolná Štěpánka uklízečka MŠ 1 

Domkářová Marie učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Hertlová Irena učitelka ZŠ 1 

Hrušková Kateřina učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Hvězdová Veronika učitelka MŠ 0,8 

Klementová Michaela učitelka ZŠ 1 

Kohout Jaroslav školník ZŠ 0,6 

Kubátová Eva učitelka MŠ 1 

Kraumanová Petra asistentka ZŠ 1 

Málková Miroslava učitelka MŠ 1 

Mrtková Věra kuchařka  

Musilová Ivana učitelka ZŠ 1 
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Pecen Václav učitel ZŠ 1 

Pokorná Libuše učitelka ZŠ 1 

Půlpánová Hana, Mgr. učitelka ZŠ 0,5 

Roubínková Dagmar 
asistentka ZŠ/ 

vychovatelka 

0,5/0,5 

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 

Uttendorfská Pavla asistentka ZŠ 0,5 

Vacková Lenka, Mgr. učitelka ZŠ 1,04 

Vágnerová Hana 
školnice, prodavačka v 

bufetu 

1 

Vágnerová Monika uklízečka ZŠ 0,25 

Venzhöferová Eva učitelka ZŠ 1 

Vodrážková Monika učitelka ZŠ 1 

 

V průběhu školního roku došlo k několika personálním změnám.  Byla vybrána nová vedoucí 

kuchařka paní Magdaléna Hamanová. 



 18 

 

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 2020/2021  

 

Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do 1. ročníku 17 žáků. Zápisu do 1. ročníku probíhal 

distančně a bylo evidováno 21 dětí, přijato na základě rozhodnutí bylo 17 dětí, odklad dostaly 

4 děti. V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku celkem 12 žáků.  

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

1 SPŠ Stanislava Bechyně zedník Havlíčkův Brod HB 

1 SŠ inf. a CR SČMSD  informační technologie Humpolec PE 

1 VOŠ a SPŠ  strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 

1 Akademie – VOŠ, Gymn. a 
SOŠ uměleckoprům.  

sociální činnost Světlá nad Sázavou HB 

1 SŠ gastronomická Adolpha 
Kolpinga  

cukrář Žďár nad Sázavou ZR 

1 Střední škola obchodní a 
služeb SČMSD 

kadeřník Žďár nad Sázavou ZR 

1 SZdŚ a VOŠ zdr. E. Pöttinga asistent zubního 
technika 

Olomouc OL 

1 Obchodní akademie a 
Hotelová škola 

ekonomické lyceum Havlíčkův Brod HB 

1 VOŠ, OA a SOU technické mechanik, elektrotechnik Chotěboř HB 

1 Střední zdr. škola a VOŠ 
zdravotnická 

praktická sestra Havlíčkův Brod HB 

1 Střední odborná škola provoz a ekonomika 
dopravy 

Nové Město na 
Moravě 

ZR 

1 Gymnázium gymnázium Havlíčkův Brod HB 
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11 . Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

V prvním pololetí školního roku byli žáci hodnoceni kombinovaně (kromě první a druhé 

třídy).  
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12 .  Testování 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhlo žádné testování. 

13 .  Kázeňská opatření 

Typ opatření Počet Důvod udělení opatření 

napomenutí 

třídního učitele 

1 za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek 

  

důtka třídního 

učitele 

  

  

důtka ředitel školy 1 za cílené psychické ubližování za účelem ponížit 

snížený stupeň 

z chování - 

uspokojivé 

0 - 

 

 

Pochvaly 

Počet Důvod udělení pochvaly 

0 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.  

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 

2. souběžné postižení více vadami podle § 16, odst. 9 škol. zákona 

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

lehké mentální postižení 
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4. dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. stavu či jiných okolností 

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

4. středně těžké vady řeči, středně závažné poruchy učení 

5. lehké mentální postižení 

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

zdrav. stavu či jiných okolností 

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

okolností 

7. 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  

  

 

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 2020/2021 nenavštěvovalo žádné dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

15 . Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum jméno program místo a stručná charakteristika 

šk. r. 2020/2021 Mgr. Michaela 

Klementová 

studium pro 

výchovné 

poradce 

Univerzita Karlova 

šk. r. 2020/2021 Mgr. Libuše 

Pokorná 

studium pro 

první stupeň ZŠ 

Jihočeská univerzita České 

Budějovice 
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16 . Minimální preventivní program  

16.1 Hodnocení minimálního preventivního programu školy 

Ředitel školy: Mgr. Jan Čepl 

Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Libuše Pokorná 

 

Ve školním roce 2020/21 se nám Minimální preventivní program dařil realizovat dle 

předem stanoveného plánu do 14. 10. 2020, kdy byla škola uzavřena z rozhodnutí 

ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií koronaviru a výuka žáků probíhala 

distančně. 

 V průběhu školního roku jsme uskutečnili několik preventivních programů, výukových 

projektů a besed, které přispěly pro prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. 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. 

 Ve školním roce 2020/2021 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.  Kvůli restrikcím spojených 

s koronavirovou nákazou se některé aktivity MPP vedly online formou nebo byly realizovány 

formou dobrovolných výzev a účastí na akcích organizovaných školou. Vzhledem ke 

koronavirovým restrikcím však nebylo možné žákům nabídnout tradiční výběr volnočasových 

zájmových kroužků jako v jiných letech. 

 

Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Rodiče byli o 

aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci individuálních 

konzultací, on-line rodičovských schůzek, případně mohou rodiče získávat aktuální informace 

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. 
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Uskutečněné akce MPP: 

 

1. Přednášky a besedy, výukové programy 

- online beseda s fotbalovým brankářem Janem Hanušem 

 

2. Celoškolní projekty 

- Vánoce (1. stupeň)  

- Projektový týden Voda (2. stupeň) 

- Projektový týden Starověké Řecko (2. stupeň) 

 

3. Výlety a exkurze 

- Poznávací exkurze Slatiňany, Kočičí hrádek, rozhledna Bára (4., 5. třída) 

- Turistické výlety po blízkém okolí (1. – 9. třída) 

 

4. Sportovní akce 

- Celoškolská soutěž o největšího „chodce“  

- Cestou necestou (Stezka s úkoly po okolí České Bělé) 

 

5. Další preventivní aktivity   

- Kočkovýzva (kreativní výzva spojená s výstavou vytvořených prací za okny naší školy) 

- Návrh loga školy (grafická soutěž) 

 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém roce 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly na naší škole zaznamenány žádné závažnější 

projevy rizikového chování. Bylo projednáváno chování žákyně nesoucí známky šikany, dále 

se řešily 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. 

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 

Ve školním roce 2020/2021 byla škola dle doporučení ministerstva zdravotnictví uzavřena 

pro veřejnost. Jedinou akcí pro veřejnost byla akce „Cestou necestou“. Skupiny 

vypracovávaly jednotlivé úkoly při cestě v okolí České Bělé. 
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18 . Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 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 19. 10. 2021. 


