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I/ ÚVOD  

V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, předkládám výroční zprávu o činnosti školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly:  

     Ivana Myšáková,  

     ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí  

 

     Hana Martincová,  

     vedoucí učitelka MŠ  

 

 

 

V Jehnědí  1.9.2021 

 

 

Pedagogická rada projednala dne:    30.8. 2021 

Školská rada projednala a schválila dne:        25.11. 2021 

 

 

 



II/ Informace o Základní škole a Mateřské škole Jehnědí 

 

 Zřizovatel:    Obec Jehnědí 

 

 Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Jehnědí,    

      okres  Ústí nad Orlicí 

 

 Adresa:    Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí  

 

 IČO:     75016133 

 

 Identifikátor zařízení:   650 051 301 

 

 Ředitelka školy:   Mgr. Ivana Myšáková 

 

 Vedoucí učitelka MŠ:  Hana Martincová  

     

 Kontaktní údaje:   Tel. 465547259 ZŠ 

      Tel. 465547232 MŠ 

 

      e-mail:  zsjehnedi@wo.cz 

 

 Webové stránky školy:      www.jehnedi.cz 

 

 Webové stránky pro on-line výuku:    www.brumlik.estranky.cz 

 

  

 

mailto:zsjehnedi@wo.cz
http://www.jehnedi.cz/
http://www.brumlik.estranky.cz/


 Aktuálně platná rozhodnutí: 

     č. j. SpKrÚ 68387/2010 OŠKT       

     S účinností od 1. 10. 2010 

    č. j. MSMT-32100/2012-25 

    S účinností od 1. 9. 2012 

    č. j. SpKrÚ 37493/2012 OŠKT 

    S účinností od 1. 9. 2012   

 

 Součásti:   Základní škola  IZO 102 642 133 

Mateřská škola  IZO 107 589 419 

Školní jídelna  IZO 102 930 716 

Školní družina  IZO 118 000 985   

 

Součásti kapacita 

Mateřská škola 28 

Základní škola 40 

Školní družina 25 

Školní jídelna 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí poskytuje  vzdělávání a školské služby  

 v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. V základní škole se ve školním roce 

 2000/2021 vzdělávalo 33 žáků, jeden žák  s  podporou individuálního plánu z důvodu speciálně 

 vzdělávacích potřeb. Ve školním roce 2020/2021 byla škola organizována jako trojtřídní.  1. + 2.ročník  

 docházel do třídy I, 3.+ 5.ročník do třídy II a 4.ročník byl samostatně. Kmenovou učebnou byla  třída III. 

 Počet žáků základní školy se výrazně nemění, ve školním roce 2020/2021 byla naplněna na 82,5 %. 

 Výuka byla vedena podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Hrát si a učit se -

 proč ne? Větší část žáků byla ve školním roce 2020/2021 místních(19), 14 žáků dojíždělo z okolních 

 obcí. 

 Předškolní vzdělávání probíhalo v jedné smíšené třídě s celodenním provozem od 6:30 h do 16:00 

 hodin. Ve školním roce 2020-2021  bylo do MŠ zapsáno 25 dětí /12 chlapců a 13dívek/,  8  dětí bylo 

 předškolních z toho 2 s OŠD. Vzdělávání bylo uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu 

 pro předškolní vzdělávání Pojďte si s námi hrát.  

 Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu Žij tak, aby mohli 

 žít i ostatní!. Žáci ji navštěvují v ranních a odpoledních hodinách.  

ZŠ a MŠ Jehnědí se nachází přibližně uprostřed obce Jehnědí. Budova z roku 1956 je obklopena 

zelení a její velkou předností je, že neleží v bezprostřední blízkosti silnice. Bezpečnost žáků v okolí 

školy je tak méně ohrožena. V levé části budovy se nachází mateřská škola, v pravé části škola 

základní. Školní kuchyně je umístěna uprostřed mezi MŠ a ZŠ, aby bylo umožněno vydávání obědů 

výdejními okénky. Mateřská škola má k dispozici hernu, učebnu, lehárnu, jídelnu, šatnu a hygienické 

zařízení. Samostatná zahrada mateřské školy je vybavena houpačkami, průlezkami, pískovištěm, 

altánkem a domečkem pro venkovní hračky. Za pěkného počasí mohou děti využívat venkovní 

stolečky a lavičky. MŠ je vybavena moderními pomůckami a hračkami. K velmi oblíbeným koutkům 

patří relaxační bazének s kuličkami, koutek se sedací soupravou a koutek určený pro pracovní 

činnosti.  

V základní škole jsou pro výchovně vzdělávací práci určeny dvě učebny a v dopoledních hodinách je 

využívána i jídelna. Dále jsou v budově šatna, ředitelna, kabinet a hygienická zařízení. Škola má 

vlastní zahradu se záhonky, které žáci využívají v rámci pracovních činností. Škola nemá vlastní 

tělocvičnu. Využívána je místní sokolovna a hřiště fotbalového oddílu. Učebny ZŠ jsou vybaveny 

moderními digitálními zařízeními. Učitelům je k dispozici velké množství didaktických pomůcek, 

které se každoročně doplňují. 

Školní družina nemá samostatné prostory. Ke svým činnostem využívá volné učebny a za příznivého 

počasí venkovní prostory v okolí školy. 

15. 9. 2014 byla otevřena přístavba základní školy, na které se pracovalo od 1. 6. 2014. V nové, 

přistavěné části, byla vybudována nová učebna, malý sklad a hygienické zařízení pro pracovníky školy. 

Zrekonstruována byla hygienická zařízení pro žáky, šatna a nově vzniklo i hygienické zařízení pro 

pracovníky kuchyně. Jídelna pro žáky základní školy byla přemístěna z nevyhovujících prostor na 

chodbě do prostor bývalé třídy II. Po mnoha letech tak základní škola získala prostor pro stravování 

žáků odpovídající hygienickým požadavkům.  V suterénu školy byla uvedena do provozu keramická pec.  

V červenci a srpnu roku 2015 byla celá budova ZŠ a MŠ zateplena a díky tomu, se snížily náklady na 

vytápění. Vstup do MŠ byl zabezpečen tak, aby odpovídal minimálnímu standardu bezpečnosti. 



V průběhu hlavních prázdniny v roce 2017 firma Sefír zrekonstruovala hygienické zařízení v MŠ. Vstupní 

chodba v MŠ byla nově obložena a vybavena novým nábytkem.  V základní škole se v průběhu 

prázdniny vyměnila osvětlovací tělesa v jídelně a třídě II. Na podzim 2017 byl do školní kuchyně 

zakoupen konvektomat.  

V roce 2018 byla zrekonstruována příjezdová cesta ke škole. 

 V roce 2019 byla vyasfaltována další plocha za školou, aby se zvětšilo místo pro parkování a pro 

kontejnery na třídění odpadů.  

V jarních měsících roku 2020 bylo zrekonstruováno hřiště za budovou MŠ. V srpnu 2020 byla 

vybudován zahradní altán před budovou základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III/ Personální údaje 

 

 Základní škola 

 Mgr. Ivana Myšáková- ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí 

    - třídní učitelka 3. + 5. postupného ročníku 

    - vedoucí kroužku pohybové výchovy a sportovních her pro chlapce 

    - učitelka AJ 

    - osoba pověřená vedením právního subjektu 

    -  preventista školy 

  -   pracovník pověřený vedením oblasti výchovného   

             poradenství 

- pracovník pověřený vedením v  oblasti BOZP 
- péče o vývěsku školy 
- pracovník pověřený spisovou službou 

 
 Úvazek:   1,0 

      

 

 Tereza Bílá   -  třídní učitelka 1. + 2. postupného ročníku  

    - učitelka AJ ve 3.ročníku 

    -           zajišťování informovanosti rodičů 

    - osoba pověřená výzdobou interiéru třídy a chodeb 

    - vedoucí kroužku vaření 

 

 Úvazek:   1,0 

      

 Gabriela Mikulková - třídní učitelka 3.ročníku 

    - vedoucí učitelka školní družiny 

- příkazce účtu 

- pokladní 

- učitelka   

-          osoba pověřená objednáváním knih pro děti 

    - vedení kroužku informatiky  

    - osoba pověřená výzdobou interiéru školy 

    -           vedoucí LEGO kroužku 

    - zdravotnice školy 

  

 Úvazek:   0,7 vychovatelka ŠD 

     0,68 učitelka  

     PR, PŘ, VL, INF , 

 

  



 Monika Wimmerová - učitelka 1. - 5.ročníku 

    - úvazek 0,18 

    - PČ, VV, HV 

- vedoucí Tvořivé dílny v ZŠ 
 

Jana Šplíchalová - uklízečka  

- osoba odpovědná za květinovou výzdobu školy 

 

 Úvazek:   0,5 

 

 

 Rozlívková Věra     - uklízečka 

 Úvazek:   0,1 

 

 

 Dokoupilová Jana - vedoucí zájmového útvaru Proti nudě 

   

 Mateřská škola 

 

 Martincová Hana   - vedoucí učitelka MŠ  

-  vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ 
-  spolupráce s logoped. pracovníky 

  

 Úvazek:   1,0 

 

 

 Poláková Tereza -          učitelka MŠ  

- vedoucí kroužku angličtiny v MŠ 
 Úvazek:   1,0 

 

 Plchová Eva  - asistent pedagoga 

 Úvazek:   0,5 

 

 Križová Zuzana - školnice  (do 31. 12. 2020) 

 Úvazek:   1,0 

 

 Vokálová Simona - školnice  (od 1. 1.  2021) 

 Úvazek:   1,0 

  



 Školní jídelna 

 

 Mikulková Gabriela  - vedoucí ŠJ 

 Úvazek:   0,1 

 

 Melšová Jindra   vedoucí ŠJ 

 Úvazek:   0,4 

 

 Rozlívková Věra     - kuchařka 

 Úvazek:   1,0 

  

 Križová Zuzana - pomocná kuchařka  (do 31.12. 2020) 

 Úvazek:   0,18 

 

 Vokálová Simona - pomocná kuchařka  (1. 1. 2021) 

 Úvazek:   0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v průběhu školního roku 2020/2021 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 % 

21 - 30 let 0 2 2 18,18 % 

31 - 40 let 0 2 2 18,18 % 

41 - 50 let 0 2 2 18,18 % 

51 - 60 let 0 4 4 36,36 %  

61 a více let 0 1 1 9,1 % 

celkem 0 11 11 100 

 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví v průběhu školního roku 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 % 

vyučen 0 1 1  9,1% 

střední odborné 0 6 6 54,5% 

úplné střední 0 0 0 0 % 

vyšší odborné 0 1 1 9,1% 

vysokoškolské 0 3 3  27,3 % 

celkem 0 11 11 100 % 

 

 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace v průběhu školního roku 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
Celkem  

učitel prvního stupně základní 

školy 
3 1 4 

vychovatel 1 0 1 

učitel MŠ 2 0 2 

asistent pedagoga 1 0 1 

celkem 7 1 8 



IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí 

  1. Informace o průběhu školního roku 2020/2021 v ZŠ a ŠD 

 Počty žáků     Počet žáků ZŠ:    33 žáků 

        Počet žáků školní družiny:                25 žáků 

 Provoz školní družiny:  denně  do 15,00 hodin 

 Vzdělávací program ZŠ:  „Hrát si a učit se – proč ne?“  

 Vzdělávací program ŠD:  ŠVP pro školní družinu 

 

Učební plán pro školní rok 2020/2021 

   
 

      Vzdělávací 

program 
ŠVP Hrát si a učit se - proč ne? 

Ročník  1 2 3 4 5   

Český jazyk 9 9 8 8 8 
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Cizí jazyk - - 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 
1 1 2 2 1 

Praktické 

činnosti 
1 1 2 1 1 

Informatika - - - - 1 

Tělesná 

výchova 
2 2 1 2 2 

Týdenní 

dotace 
20 21 25 26 26   

       

 

 



 Školní vzdělávací program  

 Všichni žáci 1. – 5. ročníku byli vzděláváni podle ŠVP s názvem Hrát si a učit se – proč ne?. Týdenní 

 rozvrh vyučovacích hodin ve všech ročnících i předmětech odpovídal předepsaným dokumentům. 

 

 2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí 

 Ve školním roce 2020/2021 byla základní škola organizována jako trojtřídní.  

  

 Zahájení školního roku 2020/2021 

 Slavnostního zahájení školního roku 2020/2021 se zúčastnil pan starosta RNDr. Milan  Myšák, který 

 společně s třídní učitelkou a ředitelkou školy přivítal 6 nových prvňáčků a předal jim drobné dárky. 

 V průběhu školního roku přibyla do 1. ročníku nová žákyně, která se přistěhovala do Jehnědí. 

 

 Rozdělení tříd a vyučující 

 Ve školním roce 2020/2021 byla třídnictvím třídy I pověřena Mgr. Tereza Bílá. Třídu navštěvovalo

 20 žáků 1.+ 2.r. Dalšími vyučujícími byli: Gabriela Mikulková, Monika Wimmerová 

 

 Třídu II navštěvovalo 7 žáků 4. + 5. ročníku a třídní učitelkou se stala paní učitelka Mgr.  Ivana 

 Myšáková. Dalšími vyučujícími byla Monika Wimmerová, Tereza Bílá a Gabriela  Mikulková. 

 

 Třídu III navštěvovalo 6 žáků 3.ročníku, třídní učitelkou byla Gabriela Mikulková. Dalšími 

 vyučujícími byla Monika Wimmerová, Tereza Bílá a Ivana Myšáková. 

  Mgr. Monika Wimmerová vyučovala PČ, VV, HV žáky 1.- 5.ročníku. 

 

 ŠD, zájmové útvary a jiné akce 

 Dětem byla ve školním roce 2020/2021 nabídnuta pestrá nabídka školních a mimoškolních aktivit. 

 Jejich výčet je uveden v další části dokumentu. Z důvodu  pandemie COVID a následnému uzavření 

 škol, musela být řada školních i mimoškolních aktivit zrušena nebo omezena. 

  

 

 

 



 Distanční vzdělávání v průběhu školního roku 2020/2021  

 První uzavření základní školy z důvodu onemocnění pedagogického pracovníka COVOD - 19 nastalo 

 7.10. 2020 a trvalo do 13.10. 2020. Žáci byli distančně vzděláváni.  Od 14. 10. 2020 byla škola 

 uzavřena v rámci celorepublikového nařízení. Ukončení distančního vzdělávání pro 1. +2. ročník 

 bylo 17. 11. 2020. Od 18. 11. 2020 se mohli žáci 1. + 2. ročníku vzdělávat presenčně, žáci ostatních 

 ročníků pokračovali v distančním vzdělávání až do 27. 11. 2020. Pro žáky 3. - 5. ročníku byla 

 prezenční výuka zahájena 30.11. 2020. Omezena byla výuka TV a HV, žáci i pracovníci školy museli 

 po celý den nosit ochranné zdravotnické roušky nebo respirátory. 

 Před Vánoci ve dnech 21. 12. -22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT volné dny, aby se zabránilo dalšímu nárůstu 

 případů onemocnění COVID - 19. Po vánočních svátcích (4.1. 2021) prezenčně nastoupili pouze žáci 

 1. +2. ročníku. Zbývající ročníky se vzdělávali distančním způsobem od 4.1. 2021 do 9.4. 2021. 

 Vzhledem k přibývajícím případům onemocnění COVID - 19, byla prezenční vzdělávání žáků 1. +2. 

 ročníku ukončeno 26.2. 2021 a od 1.3. 2021 se vzdělávali distančně až do 9.4. 2021. Do školy nastoupili 

 společně se žáky vyšších ročníků 12.4. 2021. 

 Rozvrh distanční výuky byl navržen s ohledem na doporučení MŠMT. Žáci 1. + 2. ročníku se s vyučujícím 

 setkávali na on-line výuce 2 hodiny denně. Dále jim byly zasílány úkoly,  videa, audio zprávy, video 

 návody a odkazy na on-line cvičení. Žáci 3. - 5. ročníku měli dopolední výuku rozděleny na hodiny on - 

 line s učitelem a hodiny samostatné práce. Výuky se účastnilo 100 % žáků školy.    

 ON - line komunikace se žáky probíhala prostřednictvím MESSENGER ROOMS, pro zadávání úkolů, 

 videí, audio zpráv, video návodů a odkazů na on-line cvičení byli  využívány e-maily a pro rychlé zprávy 

 messenger. Obě tyto možnosti sloužili zároveň ke  komunikace s rodiči. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Prospěch 

 Prospěch žáků byl sledován v průběhu celého školního roku. Rodiče byli o prospěchu pravidelně 

 informováni prostřednictvím notýsků, ŽK  a prostřednictvím e-mailů. Po telefonické domluvě mohli 

 rodiče konzultovat prospěch svého dítěte s vyučujícími v domluveném termínu. 

              

 

  

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 Průměrný počet zameškaných hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 V prvním pololetí mělo 30 žáků vyznamenání. Ve druhém pololetí také 30. 

 Nikdo ze žáků neměl neomluvené hodiny. 

 

 Chování  

 Nikomu ze žáků nebyla udělena snížená známka z chování, důtka ředitele školy, důtka třídního učitele. 

 Osmi žákům byla na konci školního roku udělena pochvala ředitele školy. 

 

 

Ročník Průměr známek 

za 1. pololetí 

Průměr známek 

za 2. pololetí 

1. ročník 1,0 1,041 

2. ročník 1,11 1,077 

3. ročník 1,146 1,125 

4. ročník 1,156 1,311 

5. ročník 1,0 1,0 

Ročník Zameškané hodiny  

za 1. pololetí 

(průměr na žáka) 

Zameškané hodiny           

za  2. pololetí 

(průměr na žáka) 

1. ročník 13 31,857 

2. ročník 11,76 13,46 

3. ročník 4,66 3,66 

4. ročník 7,2 2 

5. ročník 2 17,5 



 Přijímací řízení na gymnázium 

 Ve školním roce 2020/2021 jedna žákyně projevila zájem o studium na osmiletém gymnáziu. Úspěšně 

 složila přijímací zkoušky a byla přijata na Gymnázium ve Vysokém Mýtě. 

 

 Školská rada 

Školská rada se ve školním roce 2020/2021 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2021 i další pedagogické 

dokumenty dané školským zákonem. 

 

 
 Inspekce  
 Ve školním roce 2020/2021 proběhlo inspekční šetření ČŠI pouze on - line formou. Týkalo se 
 distančního vzdělávání - organizace vzdělávání, účasti žáků, způsobů komunikace s rodiči, příprav na 
 výuku, ... 
 
 

  Zápis do 1. ročníku  
 Zápis v období pandemie neprobíhal prezenčním způsobem. K zápisu bylo přihlášeno 8 dětí, z toho 6 
 dívek. Přijato bylo 8 dětí. 
 

 

 

 

 Zájmové útvary  
 
 Ve školním roce 2020/2021 nabízela základní škola celkem 8 zájmových útvarů.  

 Tvořivá dílna – Monika Wimmerová 

 Zobcová flétna – Hana Martincová 

 Pohybová výchova – Ivana Myšáková 

 Informatika – Gabriela Mikulková 

 Vaření – Tereza Bílá 

 Lego – Gabriela Mikulková 

 Sportovní hry pro chlapce – Ivana Myšáková 

 Proti nudě – Jana Dokoupilová 

 Zájmové útvary probíhaly pouze v době prezenční výuky - kdy bylo povoleno. 

   

  Projekty 

Škola byla zapojena do celorepublikových projektů: „Ovoce do škol“, do projektu 

„Pro školy“, ve kterém škola získala certifikát Aktivní škola.  

 

 

 

 

 

 

 



 Šablony II 

Naše škola byla zapojena do Výzvy Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, , kterou vyhlásilo MŠMT dne 28.2. 2018 

pod č. j.: MSMT-22966/2017. 

Datum zahájení:  1. 10. 2018 

Datum ukončení:  29. 9. 2020 

Po ukončení projektu byla schválena závěrečná monitorovací zpráva bez připomínek. 

 

 

Seznam akcí ve školním roce 2020/2021 

Akce ve školním roce byly omezeny a upravovány s ohledem na situaci s pandemií COVID - 19. 

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 

2.9. Školní řád jinak  

3. 9. Zdravověda-projektový den 

4.9. Dopravní výchova (teorie a praxe) 

22.9. Sférické kino „Vesmír“ 

25.9. Beseda s Policií ČR 

17.6. Cyklovýlet do Letohradu (žáci 5.ročníku) 

 Cyklovýlet po okolních obcích (žáci 4. ročníku + 5. ročníku) 

21.6. -22.6. Školní výlet „Přes 4 rozhledny za Kelty do Nasavrk“ (s přespáním ve stanech před školou) 

24.6. Sportovní den 

25.6. Zvířátkový den 

28.6. -29.6. Multikulturní projekt „Naši spolužáci ze světa“ 

 

 

    
Seznam školních projektů ve školním roce 2020/2021 

       Plánované projekty probíhaly pouze v době prezenční výuky. 

    Školní řád – celodenní projekt 

      Zdravověda – celodenní projekt 

      Dopravní výchova – celodenní projekt 

    Multikulturní projekt „Naši spolužáci ze světa“ 

      Sportovní den - celodenní projekt 

 

 

 

 

 

 



 3. Prevence sociálně patologických jevů v ZŠ  
 
 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole je vypracován minimální preventivní program. 

 Školním preventistou je Mgr. Ivana Myšáková. Základním úkolem primární prevence rizikového chování 

 u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu 

 stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových 

 situací osobnosti. Pro všechny žáky byla  zorganizována přednáška se zástupci Policie ČR. V předmětech 

 prvouka a přírodověda dostali žáci diferencovaně dle věku informace o šikaně, co všechno šikana je, 

 jaké chování je nepřípustné, jaké následky šikana může mít, jak se proti ní bránit a jak postupovat 

 víme-li o šikaně. Zdravý životní styl byl prosazován především pomocí osobních postojů a příkladu 

 vyučujících. Při slohové výuce bylo pamatováno i na oblast prevence, jedná se zejména o témata – 

 alkohol a cigarety, mezilidské vztahy, kamarádství. Tato oblast je zařazena do vyučování v předmětech 

 prvouka (1.-3. ročníku) a přírodověda (4.- 5.ročníku). Dále se prolíná předmětem tělesná výchova 

 (osobní hygiena, režim dne, kompenzační cvičení, aj.) Volný čas mohou žáci trávit ve školní družině, 

 která umožňuje docházku od 1. až do 5.ročníku. Aktivity v ŠD směřují především na pohyb v přírodě.  

 Škola každoročně nabízí mnoho zájmových kroužků. Škola podporuje a sama organizuje sportovní akce 

 - turnaj ve vybíjené, cyklistické výlety, turisticky zaměřené školní výlety. Okolí školy poskytuje ideální 

 podmínky pro poznávání přírody a pěší turistiku. Škola spolupracuje s policií ČR a místními hasiči. Ve 

 školním řádě je zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, 

 dále je zde zakotvena nepřípustnost projevů vedoucích k šikaně a rasismu. Každý žák musí vědět, kam 

 se obrátit o pomoc, že se může s důvěrou obrátit na svého vyučujícího nebo na školního preventistu. 

 Škola vlastními silami zajišťuje několik zájmových kroužků v odpoledních hodinách.  

 

 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  
 
 Pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávaly studiem pedagogické literatury a 

 prostřednictvím webinářů . Účastnily se školení BOZP organizovaných firmou ELZET a dalších školení.  

 Školení ve  školním roce 2020/2021 byla financována ze Šablon II, prostředků MŠMT a provozních 

 prostředků: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Účastník Název vzdělávacího programu Počet hodin 

Monika Wimmerová Intervence a stimulace matematických 

schopností a dovedností 

8 

Ivana Myšáková FKSP webinář 

Matematická gramotnost 

ONIV, FKSP 

Školní matrika 

Spisová služba 

Aktivizující výuka 

8 

8 

8 

2 

8 

8 

Gabriela Mikulková První stupeň podpůrných opatření 

Keramika 

8 

56 



  
 5. Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

V oblasti pedagogicko – vzdělávací 

MAS Orlicko 

PPP Ústí nad Orlicí 

Policie ČR 

Automotoklub Vysoké Mýto 

DATABOX s.r.o. 

Ekola Libchavy 

ZŠ Hnátnice 

ZŠ Písečná 

CCV Pardubického  kraje 

NIDV Pardubice 

 

V oblasti sportovní 

TJ Sokol Jehnědí 

FK Jehnědí 

 

V oblasti kulturně vzdělávací 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí 

 

V oblasti humanitární 

 

V oblasti environmentální výchovy 

Záchranná stanice Pasíčka 

Paleta Oucmanice 

Laktea o.p.s. 

 

 6. Změny ve vybavení v ZŠ  Jehnědí, úpravy 
 
 V létě roku 2020 byl postaven na školní zahradě altán, který  by měl sloužit k venkovní výuce, na 
 aktivity ŠD a volnočasové aktivity žáků základní školy.      
 V odpoledních hodinách je altán volně přístupný veřejnosti. 
 
 Zakoupeno bylo následující vybavení: 
 skartovačka Felowes 
 vazač Felowes 
 interaktivní tabule Triumphboard 
 notebooky 
 tiskárna Brother 
 šicí stroj 
 přehrávač Panasonic 
 koberec 

rozkládací matrace 
 bojler Dražice 
 

  

 

 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ JEHNĚDÍ  2020 -2021 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Název školy:       Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 

 Zřizovatel:          Obec Jehnědí 

 Adresa:               Jehnědí 82,562 01 Ústí nad Orlicí 

 IČO:                     75016133 

 

 Identifikátor zařízení:  650051301 

 Ředitelka  školy:   Mgr. Ivana Myšáková 

 Vedoucí učitelka MŠ:  Hana Martincová 

 

 Kontaktní údaje:   tel. ZŠ  465547259 

                               tel.  MŠ 465547232 

                                 e-mail: zsjehnedi @ wo.cz 

 

 IZO MŠ :               107 589 419 

 Provoz MŠ:         6.30 hod.- 16.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VZDĚLÁVÁNÍ  

 Mateřská škola pracuje podle svého vzdělávacího programu pod názvem: POJĎTE SI S NÁMI HRÁT . 

 Tento program je pedagogy zpracován na míru našeho zařízení a  vyhovuje dětem , pedagogům i 

 rodičům. Tento program je  obměňován podle potřeb, nově do programu bylo zařazeno vytváření  

 základů elementárních klíčových kompetencí / kompetencí k učení, k řešení problémů, 

 komunikativních, sociálních a personálních , činnostních a občanských/.  

 K 1.9. 2017 byl ŠVP upraven , nově do něho bylo  zařazeno několik větších projektů, které jsou 

 realizovány podle potřeb v průběhu roku, dále také podmínky vzdělávání 2-3letých dětí v MŠ a  

 povinné vzdělávání dětí 1 rok před nástupem do ZŠ.  

 Ve školním roce 2020-2021  bylo do MŠ zapsáno 25 dětí /12 chlapců a 13dívek/,  8  dětí bylo 

 předškolních z toho 2 s OŠD.  S předškolními dětmi  pracujeme více individuálně či v menších 

 skupinkách. Dále v MŠ pracuje asistent pedagoga, který pomáhá pedagogům s mladšími dětmi a 

 s dítětem s podpůrnými opatřeními. Děti jsou nenásilnou formou připravovány na vstup do ZŠ . 

 Využíváme různých pomůcek, pracovních listů, tabletů. Každé dítě má svůj měsíční pracovní časopis 

 PŘEDŠKOLÁK ,do kterého plní zadané úkoly a ve kterém si rodiče mohou také přečíst hodnocení 

 pedagoga vzhledem k celé skupině  předškolních dětí.  

 Mateřská škola dětem nabízí  dva zájmové kroužky –hru na zobcovou flétnu/vede p. uč. 

 Martincová/  a kroužek gymnastiky/vede p.uč. Poláková/. 

 Se všemi dětmi se snažíme pracovat podle jejich individuálních potřeb a nabízíme dětem činnosti 

 v centrech aktivit. 

 S logopedickými pracovníky spolupracujeme při nápravě řeči . 

 Do základní školy odchází 8 dětí / 7 nastupuje do ZŠ Jehnědí 1 nastoupilo do ZŠ Vysoké  Mýto/. OŠD  

 v letošním roce nebyl udělen. Dále  pokračuje dotační projekt MŠMT nazvaný Šablony II. – v rámci 

 tohoto projektu jsme uskutečnili několik projektových dní s dětmi v MŠ i mimo ni.  

 V podzimních měsících  se v ČR opět více začalo rozšiřovat virové onemocnění COVID –  19 , v MŠ byla 

 z důvodů onemocnění pedagogů na konci října vyhlášena karanténa. Další provoz byl v MŠ probíhal 

 s přísnějšími hygienickými opatřeními a 1.3. března byla opět plošně uzavřena všechna  předškolní 

 zařízení. V ČR byl vyhlášen nouzový stav. Komunikace s rodiči v tuto dobu probíhala pomocí e- mailů. 

 Distanční výuka předškoláků  probíhala pravidelně . Pro předškolní děti jsme každý týden 

 připravili soubor pracovních  listů a jiných aktivit s podrobnými informacemi pro rodiče. Všichni 

 rodiče velice dobře  spolupracovali a pravidelně  komunikovali. Když se situace poněkud ustálila ,  

 velice rádi jsme MŠ opět otevřeli a to 12.4. 2021. Provoz nadále probíhal ve zpřísněných hygienických 

 podmínkách až do prázdninového uzavření. 

 

 

 

 



 PRACOVNÍCI  

 Martincová Hana      vedoucí učitelka MŠ  

                                     vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ 

                                     spolupráce s logoped. pracovníky 

 Poláková Tereza         učitelka MŠ  

                                     vedoucí kroužku gymnastiky v MŠ 

 Plchová Eva                asistentka pedagoga   /                        

 Križová Zuzana          uklízečka MŠ 

                                    pomocná kuchařka 

 Vokálová Simona       nástup  1.1 2021 po mateřské dovolené  

                                   místo Križové Zuzany 

 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

 Zápis do MŠ na školní rok 2021-2022  proběhl v měsíci květnu. formou podání přihlášek a výsledky 

 přijímacího řízení byly zveřejněny pod evidenčními čísly . K zápisu podalo přihlášku 16 dětí /zákonných 

 zástupců/, přijato bylo 8.   

 5 dětí z Jehnědí , 1 ze Svatého Jiří, 1 z Voděrad, 1 ze Sudislavi – dle kritérií přijímacího řízení, všechny 

 děti starší 3 let. 

 

 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 Obě pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávaly studiem pedagogické literatury.          

 Nabídka seminářů byla omezena. Semináře, které absolvovaly byly v rámci projektu ŠABLONY II.  

 Angličtina hravě a netradičně v MŠ  8 vyuč. hodin 

 

 INSPEKCE ČŠI v MŠ:   

 V letošním roce inspekce neproběhla. 

   

 ÚPRAVY V MŠ :  

 V průběhu karanténního uzavření  MŠ probíhaly nátěry a opravy zahradního nábytku v MŠ. O hlavních 

 prázdninách byl ve třídě MŠ vyměněn  koberec , vyrobena velká skříň na míru na didaktický materiál. 

 V jídelně bylo vyměněno obložení a zakoupeny nové záclony do jídelny a umývárny.  

          



    AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY  

          ZÁŘÍ:                      Adaptace nových dětí – postupně , ale bez rodičů 

      Informační schůzka pro rodiče 

      Výlet s dětmi – projektový den Záchranná stanice Pasíčka 

         ŘÍJEN:                      Posvícení v MŠ- pečení koláčů  

      Podzimní království- aranžmá ze suchých květin a plodů   

                                                podzimu 

        LISTOPAD:     Halloween – oslava konce léta, opékání hadů 

                                                Oslava svátku Sv. Martina  

        PROSINEC:     Advent – příprava adventní výzdoby a kalendáře 

     Mikulášská besídka s nadílkou – spolupráce s rodiči 

     Vánoční besídka  posezení u vánočního  

     stromečku – pouze děti , rodičům bylo vystoupení zprostředkováno videem 

     divadlo v MŠ – O pěti sněhových vločkách 

 

        LEDEN:    Zimní radovánky-sáňkování , bobování, stavby ze sněhu 

        UZAVŘENÍ MŠ – COVID 19   

        DUBEN:    Velikonoce v MŠ – malování vajíček , pletení pomlázky, ŠIPKOVANÁ S ÚKOLY                                   

 pečení velikonočního beránka - staročeské zvyky             

                                               Zápis do ZŠ 

         KVĚTEN:    Zápis dětí do MŠ v Jehnědí  

    Fotografování dětí 

    Přírodovědný výlet ke studánce Štěpánce 

        ČERVEN:    Oslava Svátku dětí – výlet do Svatého Jiří 

    Poznávací výlet do přírody , výlet vlakem 

    Výlet na kolech s předškoláky 

    KNOFLÍKOVÝ JARMARK –s rodiči 

    Slavnostní šerpování předškoláků 

 

 

 



 VI/ Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 v roce 2020 

 Naše škola se zapojila do Výzvy Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, , kterou vyhlásilo MŠMT dne 28.2. 2018 

pod č. j.: MSMT-22966/2017. 

Datum zahájení:  1. 10. 2018 

Datum ukončení:  30. 9. 2020 

 

 VII/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 

 a) Příjmy 

  

 

  

 

 b) Výdaje státní rozpočet 

  

Státní rozpočet 5 994 653,- Kč 

- z toho na platy 4 314 207,- Kč 

Sociální pojištění                   1 054 634,- Kč 

Zdravotní pojištění    387 293,- Kč 

ONIV    151 642,- Kč 

- z toho učebnice a pomůcky         5 432,- Kč 

 

 c) Výdaje obecní rozpočet 

  

Obecní rozpočet 650 000,-      Kč 

- z toho například  

Energie - elektřina 171 870,08-  Kč 

Vodné   16 993,-       Kč  

Telekomunikace   23 221,30    Kč 

Papírenské zboží   24 652,67    Kč 

Zpracování dat (mzdy a účetnictví)   95 256,-       Kč 

Opravy a udržování     8 300,37     Kč 

Revize    3 086,70,-   Kč 

Poplatky bank    8 188,-         Kč 

Úklidové prostředky   25 781,76     Kč 

 

Státní rozpočet 5 994 653,- Kč 

Obecní rozpočet    650 000,- Kč 

Školné      28 525,- Kč 

Šablony II    143 844,- Kč 



 d) Výdaje Šablony II rok 2020 

  

Šablony II 143 844,- Kč 

 

 Hospodářský výsledek za rok 2020:   0,- Kč 

 

 

 

 


