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Úvod 
 

 Výroční zpráva o činnosti školy je vydána na základě ustanovení § 10 zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

(školský zákon) a je zpracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Je základní dokumentací školy. 

 

 Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy a po projednání s pedagogickou radou je 

v navrženém znění předložena školské radě ke schválení. Schválená výroční zpráva je předána 

zřizovateli, zveřejněna v budově základní školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

        …………………………………. 

        Mgr. Miloslava Siglová 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne ………………………………………… 

Předseda školské rady………………………………………………. 

 



 

1. Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy 
Adresa školy Čistá 3, 569 56 
IČ 70 98 56 42 
Bankovní spojení Česká spořitelna, 1284773359/0800 
DIČ CZ 70 98 56 42 
ID datové schránky 2vfmkmg 

Telefon/mobilní telefon 461 634 115/ 736 481 887 
E-mail skolacista@seznam.cz 
Adresa internetové stránky www.zscista.cz 
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1. 11. 2002 
Název zřizovatele Obec Čistá 
Součásti školy Základní škola                              002 506 289 

Mateřská škola                             108 040 135 

Školní družina                              117 800 163 

Školní jídelna                               002 906 252 

Školní jídelna – výdejna               169 100 031 
IZO ředitelství  70 985 642 
Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Siglová 

Zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Jitka Řeháková 
Přehled hlavní činnosti školy  Organizace je základní škola se školní družinou a se školní 

jídelnou – výdejnou a mateřská škola se školní jídelnou. 

Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb.  

Školská rada Založena 21. 12. 2005, je šestičlenná. 

Poslední volby 29. 4. 2021 

Zástupci rodičů:             Elčkner Jiří 

                                       Mgr. Skalická Jitka 

Zástupci obce:                Mgr. Kuře Pavel  

                                       Lipavská Miroslava                                     

Zástupci pedagogů:        Kladivová Věra 

                                       Mgr. Zahálková Martina 
 

 

 

 



Charakteristika základní školy  

Naše základní škola je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení 

ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. V tomto školním roce byla I. třída 

tvořena 2. a 3. ročníkem, II. třída 4. a 5. ročníkem a III. třída 1. ročníkem.  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo od září školu celkem 34 žáků.  

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím 

programům dostačující. Všechny třídy školy jsou moderně zařízeny. Všechny třídy jsou 

vybaveny interaktivní tabulí. V patře budovy se dále nachází počítačová učebna se studovnou, 

která byla i letos s využitím finančních prostředků určených pro podporu distanční výuky 

dovybavena novou interaktivní technikou, má tři stolní počítače, čtyři notebooky a tři tablety 

s klávesnicí. I v této učebně je interaktivní tabule. Dále sborovna s počítačem a novým 

multifunkčním zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné 

výchovy a zájmových kroužků, kabinet, sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se 

nachází školní družina, školní jídelna - výdejna, tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a 

šatna.  Během prázdnin došlo k výměně vstupních dveří, jejichž součástí je automatické 

otevírání dveří opatřené kamerovým systémem s dálkovým ovládáním, dále výměna dlažby 

před vstupem do školy.  

K budově školy patří školní pozemek a hřiště s tělocvičnými a hracími prvky.  

Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi stále inovováno a je 

snaha o jeho maximální využití. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, 

počítačových výukových programů, žákovská i učitelská knihovna. Učitelé mají k dispozici 

notebooky, které mohou využívat nejen ke svým přípravám na výuku, ale i ve výuce samotné. 

Život školy se řídí školním řádem, kde jsou stanovena práva a povinnosti žáků, rodičů, 

pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, kde jsou zakotvena pravidla pro hodnocení žáků.  



V naší škole je příjemné, klidné, rodinné prostředí. Velikost tříd a jejich naplnění umožňuje 

uplatnit individuální přístup a umožňuje integraci žáků. Brzy se u dětí daří rozpoznat specifické 

poruchy učení nebo chování. Ve škole jsou žáci vyžadující speciálně pedagogickou péči i 

podporu asistentky pedagoga.  

V tomto školním roce jsme také využívali školní asistentku hrazenou z finančních 

prostředků získaných v rámci projektu Šablon II a navazujícího projektu Šablon III., s úvazkem 

nejprve 0,5 a později 0,2 (využití v dopoledních hodinách pro podporu výuky). 

Protože jsme v častém kontaktu s rodiči, dobře probíhá vzájemná komunikace, a můžeme 

tak společně reagovat na případné problémy a včas je řešit. Výuka probíhá formou činnostního 

učení a vede děti praktickému přístupu při řešení problémů. Žáci se učí spolupracovat v týmu, 

ale také pracovat samostatně. Denní soužití dvou ročníků v jedné učebně vede děti také k 

toleranci a ohleduplnosti ke slabším a mladším. Součástí výuky jsou i projektové dny, které 

umožňují zařadit nové alternativní metody do výuky. Ve školním roce z důvodu uzavření školy 

kvůli karanténě, probíhala několik dní distanční výuka. K té jsme využívali  prostředí MS 

Teams  a portálu Škola v pyžamu.   

Charakteristika školní družiny 

Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny a kapacitou 25 žáků. Tato kapacita 

byla naplněna. Provoz ŠD je v době od 6:40 – 7:40 hodin a dále od 11:40 - 15:40 hodin. Ve 

školní družině pracuje jedna paní vychovatelka s úvazkem 0,893. I v letošním školním roce 

byla ŠD bezplatná. 

K dispozici má dvě místnosti vybavené dětským nábytkem, televizorem, videem, DVD 

přehrávačem, kobercem, hračkami, stavebnicemi. Velice rádi žáci využívají prostor dřevěné 

vestavby, která je využívána především pro relaxaci a klidovou činnost. Součástí školní družiny 

je žákovská knihovna, vybavená dětskými časopisy a knihami, které si mohou děti bezplatně 

vypůjčit i domů.  



Činnost byla zaměřena převážně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě a 

tělocvičně. Využíváno bylo dětské hřiště, které výrazně přispělo ke sportovnímu vyžití dětí. 

Děti navštěvují keramickou dílnu a počítačovou učebnu s přístupem na internet. Školní družina 

se podílí na zajišťování výzdoby oken školy, vstupní chodby a také obecní knihovny, která je 

umístěna v budově školy.   

Hlavním posláním je realizace volnočasových aktivit a možnost odpočinku a relaxace 

po školním vyučování, což ocení zejména rodiče mladších žáků a žáků dojíždějících.  

 

Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola je součástí školy od 1. 1. 2003, kdy vznikl právní subjekt Základní škola 

Čistá, okres Svitavy. Ve školním roce 2005/2006 se podle zákona 561/2004 Sb. objevila i 

v názvu školy – Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy.  

Kapacita mateřské školy je 40 dětí a jsou zřízeny dvě třídy. Od září bylo k docházce 

přihlášeno 34 dětí. Ve druhém pololetí se počet navýšil na 35 dětí. 

V přízemí budovy MŠ se nachází kancelář vybavená počítačem, šatna pro děti, jídelna 

pro starší oddělení, školní kuchyně a sklady, sociální zařízení pro personál, sociální zařízení 

pro děti. V patře jsou dvě třídy, ložnice, prostorná herna a WC pro děti.  Vybavení budovy 

školním nábytkem je vyhovující a je stále obnovováno. V letošním roce došlo k výměně 

vstupních dveří a instalaci kamery se zvonkem, dále bylo nově obloženo schodiště z přízemí do 

patra. 

Ve školním roce  pracovaly v MŠ čtyři učitelky na plný úvazek, z nichž jedna 

vykonávala funkci zástupce ředitele pro předškolní výchovu, dále jedna  asistentka pedagoga 

k integrovanému dítěti a jedna školní asistentka s úvazkem 0,5 (hrazeno ze Šablon II. a Šablon 

III). 



V MŠ je kuchyň s jídelnou, kde se vaří obědy pro děti MŠ, ZŠ, zaměstnance školy a cizí 

strávníky. Celkem bylo ve školním roce vařeno pro 95 strávníků, z toho pro 9 cizích, 17 

zaměstnanců školy, 34 žáků ZŠ a 35 dětí MŠ. I v tomto roce se zajišťovalo dietní stravování. 

Pro žáky ZŠ a její zaměstnance jsou obědy dováženy do výdejny v základní škole. Obědy pro 

cizí strávníky jsou vydávány do jídlonosičů v určeném čase. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 

 

Součást Vzdělávací program Kapacita 
Mateřská škola 

 

ŠVP MŠ  40 

Základní škola ŠVP ZŠ  

 

60 

Školní družina 

 

ŠVP ŠD 25 

 

Vzdělávací program mateřské školy 

Ve školním roce se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu „ Ať je léto nebo 

zima, ve školce je to vždy prima!“, na který navazují třídní vzdělávací programy. ŠVP byl 

vypracován k 1. 9. 2014 v návaznosti na RVP PV, upravená verze platná od 1. 1. 2018. Byly 

zpracovány třídní vzdělávací plány, které respektují věkové zvláštnosti předškolních dětí. Jsou 

rozděleny do integrovaných bloků a celků, které reagují na aktuální témata. 

 

Vzdělávací program základní školy 

Škola vyučovala ve všech pěti ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu 

základní školy, který byl vypracován ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání. Poslední aktualizace ŠVP v souvislosti se změnami v RVP ZV má platnost 

od 1. 9. 2016 a je doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 30. 8. 2017 s platností od 1. 9. 2017 



Učební plán 

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

ČJ 9 10 9 8 7 

Prv 2 2 2 - - 

Vl - - - 2 2 

M 4 5 5 5 5 

AJ - - 3 3 3 

Př - - - 2 2 

Hv 1 1 1 1 1 

Vv 1 1 1 2 2 

Pč 1 1 1 1 1 

Tv 2 2 2 2 2 

Inf - - - - 1 

celkem 20 22 24 26 26 

 

 

Zájmové kroužky 

název kroužku vyučující počet zařazených žáků 

Angličtina hrou Vendula Hondlová 8 

Čtenářská dobrodružství Mgr. Martina Zahálková  6 

Keramika  p. Věra Kladivová 15+14 

Taneční kroužek DDM Litomyšl  6 

 

 



Vzdělávací program školní družiny 

Školní družina pracuje podle ŠVP „Rozhlížím se kolem sebe“. Je zaměřena na 

odpočinkovou činnost, vede žáky ke smysluplnému vyplnění volného času, získává žáky pro 

ochranu životního prostředí. Žáci mají možnost hrát kolektivní i individuální hry, které působí 

na rozvoj osobnosti, rozvíjejí samostatnost a vedou žáky k osvojování morálních hodnot.  

 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Přehled o zaměstnancích základní školy     

Jméno funkce Dosažené vzdělání praxe 

Pedagogičtí pracovníci    

Vendula Hondlová, DiS. učitelka VOŠ  a SPgŠ 

Absolvuje  

dálkové studim 

Učitelství pro 1. stupeň 

 6 let 

Kladivová Věra vychovatelka,  

školní asistent 

SPgŠ 30 let 

Mgr. Siglová Miloslava ředitelka VŠ – PdF UP 25 let 

Mgr. Stránská Ilona učitelka VŠ –PdF UHK Mateřská 

dovolená 

Mgr. Zahálková Martina učitelka VŠ – PdF UP 27 let 

Pulkrábková Marcela Asistentka pedagoga Studium pro asistenty 

pedagoga - Osvědčení 

Od 

1.9.2021 

Vostárková Petra Asistentka pedagoga Studium pro asistenty 

pedagoga - Osvědčení 

Od 

1.4.2022 

Nepedagogičtí pracovníci    



Moučková Jana školnice 

 

Úplné střední vzdělání s 

maturitou 
 

 

 

Přehled o zaměstnancích mateřské školy 

Jméno funkce Dosažené vzdělání praxe 

Pedagogičtí pracovníci    

Hofmanová Lenka 

 

 

 

učitelka VOŠ  a SPgŠ- 

pedagogika spec. 

činností ve volném 

čase 

19 let 

 

Kalusová Kateřina, DiS. učitelka VOŠ  a SPgŠ- 

pedagogika spec. 

činností ve volném 

čase – předškolní 

pedagogika 

Mateřská 

dovolená 

Marešová Jitka  učitelka SPgŠ – učitelka MŠ 

SPgŠ - vychovatelka  

37 let 

Rabová Denisa, DiS. učitelka VOŠ  a SPgŠ 5 let 

Mgr. Řeháková Jitka zástupce ředitele pro 

předškolní výchovu 

VŠ –PdF UHK 

Pedagogika 

předškolního věku 

9 let 

Škrancová Kamila asistent pedagoga Studium pro asistenty 

pedagoga - Osvědčení 

3,5 roku 



Králová Hana Školní asistent Studium pro asistenty 

pedagoga - Osvědčení 

Od 1.2.2022 

Nepedagogičtí pracovníci    

Hanusová Petra  

 

školnice 

 

vyučena 

 

Od 1. 8. 2014 

 

 Přehled o zaměstnancích školní jídelny a školní jídelny - výdejny 

Jméno funkce Dosažené vzdělání Zaměstnána 

od 

Binková Marcela 

 

vedoucí stravování 

kuchařka 

vyučena 1. 9. 2014 

1. 9. 2013 

Bačovská Pavla kuchařka vyučena 1. 8. 2014 

Minářová Marcela dovoz a výdej obědů vyučena 1. 9.2019 

 

4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu  

Zápis k docházce do MŠ 

 Termín pro zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 byl dne 4. 5. 2022. Rozhodnutí o 

přijetí bylo vydáno 4. 5. 2022 - bylo zveřejněno v informačních vitrínách na budově MŠ a 

budově ZŠ a dále předáno zákonným zástupcům. Při rozhodování o přijetí se postupovalo podle 

předem známých kritérií, za přítomnosti zástupkyně ředitele pro předškolní  vzdělávání.  

počet přijatých žádostí  

v 1. kole 

počet dětí přijatých do MŠ počet dětí nepřijatých do MŠ  

9 9 0 

 



Kapacita MŠ nebyla naplněna, a proto bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Termín 

tohoto kola byl stanoven na 12. 7. 2022. Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 12. 7. 2022 - bylo 

zveřejněno v informačních vitrínách na budově MŠ a budově ZŠ a předáno zákonným 

zástupcům. Při rozhodování o přijetí se postupovalo podle předem známých kritérií, za 

přítomnosti zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání.  

počet přijatých žádostí  

v 2. kole 

počet dětí přijatých do MŠ počet dětí nepřijatých do MŠ  

1 1 0 

 

 Zápis k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok 2022/2023 

Termín zápisu do 1. ročníku byl 20. 4. 2022.  

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvního ročníku počet odkladů pro  školní rok  

1 9 1 

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Obsah ŠVP základní školy byl splněn v plném rozsahu, dle stanoveného učebního plánu a 

učebních osnov. Obsah učiva nebyl redukován, u slabších žáků byla využita forma individuální 

podpory – doučování. V těchto hodinách bylo učivo dovysvětlováno a procvičováno.  

 

 

 

 

 



6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Celkové hodnocení žáků – prospěch 

ročník prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. 7 0 1 

2. 6 1 0 

3. 7 0 0 

4. 4 1 0 

5. 6 1 0 

celkem 30 3 1 

 

Žáci byli ve všech předmětech hodnoceni klasifikačním stupněm.  

 

Celkové hodnocení žáků – chování 

Žádnému z žáků nebyla snížena známka z chování.  

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 

a zajištění podpory dětí, žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

 

A/ Prevence sociálně patologických jevů ve vyučovacích předmětech 

Na škole byla prevenci sociálně patologických jevů věnována pozornost převážně 

v předmětech prvouka, čtení, výtvarná výchova, přírodověda, vlastivěda a informatika. K 

probíraným tématům patřily především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, 



drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, životospráva, chování k handicapovaným lidem, 

kyberšikana a preventivní programy formou projektů.  

Vyučující se zabývali přímou primární prevencí a posilováním pozitivních jevů 

v dětském kolektivu. Důraz se kladl na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, 

toleranci a ochotu pomoci. Žáci se učili vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učili se, 

jak a s kým trávit volný čas. 

B/ Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili 

 Hasičský den 

Sportovní dopoledne v partnerské škole 

 Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník 

Beseda v Městské knihovně v Litomyšli 

Branný den 

C/Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali 

Byly uspořádány tři projektové dny, jejichž způsob provedení vedl ke spolupráci dětí 

různých věkových kategorií. Jeden projektový den byl realizován s externím pracovníkem p. 

Milošem Jadrným –„ Lesnictví a myslivectví“.  Dalším projektové dny byly spojené 

s přespáváním ve škole.  

Mezi ostatní nabídky pro trávení volného času je zapojení žáků do zájmových kroužků 

a akce školní družiny (výlety). 

 

D/ Zajištění podpory dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

V mateřské škole bylo jedno dítě, které bylo zařazeno do 3. stupně PO, bylo v péči Speciálně 

pedagogického centra v Ústí nad Orlicí. Byla mu poskytována personální podpora asistentem 

pedagoga. 



V základní škole bylo celkem sedm žáků, kteří byli v péči PPP a SPC. Do 1. stupně PO byli 

zařazeni dva žáci, do 2. stupně PO tři žáci a do 3. stupně PO dva žáci. Z toho u dvou žáků byla 

personální podpora asistenta pedagoga, u jednoho žáka v 1. ročníku byla využívána nezbytná 

podpora školního asistenta a u dvou žáků probíhala podpora formou hodin speciálně 

pedagogické péče.  

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V průběhu školního roku se pedagogové účastnili těchto vzdělávacích seminářů a kurzů:  

 

Jméno: Název vzdělávacího kurzu, semináře: 

Hofmanová Lenka  - Hravá jóga pro děti předškolního 

věku 

- Logopedická péče ve škole a školce 

- Canva pro základní a mateřské školy 

Hondlová Vendula, DiS. - Vykročte do 1. ročníku 

- Setkávání školních metodiků 

prevence 

- Kabinet malotřídních škol (MAP) 

Marešová Jitka - Ranní cvičení v MŠ 

- Vítání jara 

Rabová Denisa, DiS. - Komunikace škola-rodič-dítě 

- Diagnostika dítěte předškolního 

věku 



Mgr. Řeháková Jitka - Pedagogické hodnocení dítěte a 

individualizace práce MŠ 

- Prevence syndromu vyhoření –Na 

čem záleží, když chci být v pohodě 

- Kabinet pro MŠ (MAP) 

Mgr. Miloslava Siglová 

 

 

 

 

 

 

- Seminář pro vedoucí pracovníky ve 

školství 

- Vnitřní směrnice 

- Síťování základních škol v oblasti 

čtenářské gramotnosti  

- Setkání Kabinetu malotřídních škol 

(vedoucí kabinetu) 

Mgr. Zahálková Martina - Síťování základních škol v oblasti 

čtenářské gramotnosti (10 

dvouhodinových setkání) 

- Učíme informatiku na 1. stupni 

- Oblastní workshop ICT 

- Setkávání výchovných poradců 

- Kabinet malotřídních škol 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo plněno podle plánu pro DVPP, který je 

v průběhu roku aktualizován podle nabídek vzdělávacích organizací a potřeb školy. Vzdělávací 

akce probíhaly pod Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice, Národního pedagogického 

institutu ČR, vzdělávacích center INFRA,  Tandem, Zřetel, Pasparta, Než zazvoní a dále 



v rámci projektu MAP III Města Litomyšle. V tomto školním roce probíhala již většina 

vzdělávání prezenční formou. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Jedním z hlavních cílů stanovených v koncepci rozvoje školy je propagace školy na 

veřejnosti a informovanost veřejnosti o činnosti školy. Tyto cíle jsme se snažili naplňovat i přes 

omezení a opatření, která platila i v tomto školním roce.  

Škola informuje veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím internetových stránek, 

Zpravodajem školy a především příspěvky do Obecního zpravodaje. 

Ze společných akcí pro rodiče a děti to byl  

 Velikonoční jarmark 

 Den matek v Kulturním domě Čistá 

 Výlet do Prahy na muzikál Ostrov pokladů, který byl dále spojený s prohlídkou Prahy 

  Rozloučení se školním rokem, kde proběhlo rozloučení se žáky pátého ročníku. Dále 

tradiční pasování čtvrťáků, kterým byl předán klíč od žáků pátého ročníku, jako symbol 

vstupu do posledního ročníku v naší škole. Celé odpoledne proběhlo jako neformální 

setkání žáků, rodičů a pedagogů školy. Bylo připraveno pohoštění a krátký kulturní a 

sportovní program. 

 

 

Akce základní školy: 

 Slavností zahájení školního roku v úterý 1. 9. 2021 za přítomnosti rodičů prvňáčků a 

pozvaných hostů  

 Hasičský den 3. 9. 2021 

 Pasování na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli žákú 2. ročníku 



 Kdo chce s vlky výti – přednáška Štěpánky Kadlecové (stopařky vlků z Krušných hor) 

 Obnova zvonů v Čisté – návštěva místního kostela, prohlídka zvonu sv. Petra 

 3D kino „Podmořský svět“ 

 Sportovní den v ZŠ Dolní Újezd v rámci spolupráce škol 

 Projektový den „ Lesnictví a myslivectví“ – lektor  Miloš Jadrný 

 Projekt Vítáme Advent  

 Plavecký výcvik  

 Průvod se světýlky obcí Čistá 

 Účast na Rozsvěcení vánočního stromu (kulturní program s dětmi) 

 Sněhová vločka – hudební a divadelní představení 

 Oslava tradic Vánoc, rozdávání dárečků u vánočního stromu ve škole 

 Snowprťata – 4denní zimní pobyt žáků v Jeseníkách (Stará Ves u Rýmařova, chata 

Orientka) spojený s výukou lyžování 

 Zapojení do projektu „Veselé zoubky“ - 1. ročník 

 Školní výlet do Pohádkové vesničky Podlesíčko 

 Fotografování žáků 

 Projekt „Ovoce do škol“ – ochutnávka cizokrajného ovoce a zeleniny 

 Projekt „Mléko do škol“ – ochutnávky mléčných výrobků 

 Návštěva kostela spojená s odbornou přednáškou o historii kostela, pozváni žáci 

       5. ročníku, jejich průvodcem byl pan Mgr. Pavel Kuře 

 Bambini Cup 2022 

 Slavnostní rozloučení se školním rokem, předání vysvědčení 

 

 

 



Akce školní družiny: 

 Vzhledem k tomu, že plán práce školní družiny je plánován v souladu s plánem akcí 

základní školy, jsou některé výše jmenované aktivity společné. 

 K dalším akcím organizovaným ŠD patří: 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti – pravidelné pondělní čtení  

 Zapojení do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ Státní pedagogické knihovny 

v Bratislavě – partnerská škola Čimhava, Žilinský kraj 

 Návštěva Městského plaveckého bazénu v Litomyšli  

 Podzimní „Drakiáda“ 

 Myslivecké odpoledne na Brlence s Andreou Vodehnalovou 

 Soutěžní výstava „Skřítků Podzimníčků“ spojená s výstavkou podzimních plodů 

 Pečení jablečných štrúdlů na svačinu pro celou školu 

 Pečení vánočního cukroví na Vánoční výstavu, příprava výrobků k prodeji 

 Příprava výrobků a realizace „Velikonočního jarmarku“ 

 Seznamování se s různými technikami –linoryt, plstění, tisk z výšky, práce s drátem, 

batika, vyšívání, šití  

 Účast v soutěžích 

- Plavecká soutěž měst v měsíci říjnu 

- Výtvarná soutěž Národního parku Podyjí  

 Návštěva žákovské kuchyně v partnerské škole  

 Účast na akci „Rozloučení se školním rokem“ 

 

 

 

 



Akce mateřské školy a spolupráce s partnery: 

 

        Tématické dny v MŠ 

 Muzikoterapie – celkem 4 dopolední setkání s panem muzikoterapeutem v MŠ. Děti se 

seznámily s novým pohledem na využití hudby. Prostřednictvím her rozvíjely cit pro 

melodii, tóny či spolupráci ve skupině. Zahrály si na netradiční africké bubny, relaxovaly. 

 Přírodovědný program „Kdo chce s vlky výti?“ – školku navštívil vlčí stopař se svým 

kamarádem, v rámci dopoledne se děti dozvěděly nové informace o tomto ohroženém 

druhu zvířete. 

 Environmentální a polytechnický projekt „Ptáčci v zimě“ – ve školce jsme přivítali 

externího pracovníka z ekocentra Pasíčka. Lektor využil metody vyprávění, rozhovor, 

praktické a didaktické. Děti byly aktivně zapojeny do programu na téma Ptáčci v zimě. 

 Mikulášská návštěva – dopoledne děti strávily v převlecích, dočkaly se i Mikulášské 

nadílky a návštěvy Čerta, Anděla i Mikuláše. Následovala divadelní pohádka na ZŠ „O 

sněhové vločce“. 

 Knížkový den -  den s knihou, rozvíjeli jsme předčtenářskou gramotnost a seznamovali se 

s populárními dětskými hrdiny. Navštívili jsme místní obecní knihovnu v budově ZŠ. 

 Olympiáda – celý týden jsme zasvětili zimním olympijským hrám. Děti se proměnily 

v české olympioniky a vlajko nosiče. Vyzkoušely si zimní disciplíny, společně fandily, 

trávily sportovní chvíle na čerstvém vzduchu a vybojovaly si skoro skutečné medaile. 

 Večerníčkový karneval – karneval jsme si po kladné zkušenosti z minulého roku 

uspořádali v MŠ. Děti měly po školce rozmístěné stanoviště s úkoly, které s nadšením 

plnily. Nechyběla ani dětská diskotéka a společenské hry na hudbu. Všechny masky dětí 

byly nápadité. 

 Hračkový den – několikrát do roka jsme uspořádali den s hračkou. 



 Cesta do Pravěku – velmi poutavé dopoledne děti zažily s panem geologem, který do 

školky zavítal se svojÍ sbírkou zkamenělin, kostí či artefaktů o pralidech. Děti se 

dozvěděly podstatné informace o prvním životě na naší Planetě. 

 
Spolupráce se základní školou 

   

 Předškoláci navštěvovali systematicky 1x do měsíce „Školu nanečisto“, kde se spolu 

s  učitelkami ze ZŠ a rodiči seznamovali s prostředím školy, trénovali si zrakovou, 

sluchovou percepci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti a rozvíjeli 

své znalosti a dovednosti potřebné k nástupu do školy 

 Divadelní programy v tělocvičně v ZŠ 

 Společná besídka v KD 

 

Obec Čistá 

 Návštěva kostela sv. Mikuláše – seznámení s novým zvonem 

 Dopravní hřiště vedle MŠ  

 Fotbalové hřiště 

 Vítání občánků – příprava programu s dětmi 

 Návštěva místního obchodu a obce 

 Návštěva cukrárny „Na Chaloupce“ 

 

Plavecká škola Ráček  

    Starší oddělení se zúčastnilo 10-ti lekcí plavecké výuky, ve dvou skupinkách rozdělěných 

dle schopností dětí.  

        

Okolní mateřské školy (Benátky, Karle, Trstěnice) 



 Ke společnému setkávání s kamarády z vedlejších MŠ v letošním školním roce docházelo 

minimálně. Pouze s MŠ Karle jsme se vydali na exkurzi a pozvali je na divadélko do naší 

školky na společnou pohádku. 

 

         Akce pro rodiče s dětmi 

         V letošním roce jsme uspořádali několik odpoledních akcí určené dětem i rodičům.  

Aktivity, které to umožňovaly, jsme uspořádali venku či v menších početních skupinkách.  O 

tyto odpoledne byl u nás ve školce zájem a účast rodičů byla nadprůměrná. 

 Mámo, táto, pojď si hrát – adaptační odpoledne pro nově nastupující děti a jejich rodiče 

 Vítáme podzim – v rámci dopoledního vzdělávání děti s paní učitelkou připravily pro 

všechny zúčastněné jablečné štrůdly. S rodiči odpoledne plnily úkoly spjaté s podzimními 

měsíci. Na školní zahradě následovalo opékání buřtů. 

 Adventní dílna – v letošním roce jsme si pro rodiče připravili vyrábění svícnů na dřevěném 

špalíčku, zjistili jsme jak kreativní rodiče i děti ve třídě máme. 

 Pojďte s námi do zahrady – připravili jsme odpolední aktivity zaměřené na vítání Jara, 

děti pomáhaly víle Leknínce a plnily různě obtížné úkoly na zahradě u MŠ. 

 Probuzení čarodějnice Lenospáry – tematická šipkovaná s úkoly na strašidelný motiv o 

Čarodějnici v den Filipojakubské noci 

 Besídka ke Dni matek – letos se díky uvolněným opatřením mohla uspořádat oblíbená 

besídka ke Dni matek. Spolu s dětmi ze základní školy jsme vystoupili s krátkým 

programem v Kulturním domě v Čisté. Věříme, že jsme přispěli k úsměvu všem 

přítomným hostům. 

 Loučení s předškoláky – měsíc červen patřil tradičně loučení s předškoláky. Uspořádali 

jsme zahradní slavnost, kde jsme dětem zábavnou formou ověřili získané znalosti a 



pasovali je na školáky. Pro děti byla nachystána pohádka od divadélka JOJO a odměnou 

jim byly dárky a bohaté občerstvení.  

 

Exkurze a výlety 

 Exkurze u Hasičů – hned na začátku září jsme byli pozvání na návštěvu k místním 

hasičům. Dobrovolníci SDH Čistá si pro děti připravili stanoviště a ukázku služebních 

vozidel a pomůcek. 

 Planetárium a hvězdárna – starší oddělení dětí navštívilo planetárium v Hradci Králové, 

získaly nové povědomí o vesmíru a naší planetě 

 Výšlap na vyhlídku v Čisté – děti se vydaly na turistickou procházku směrem k nové 

Vyhlídce u Fajmonovy lípy. Po cestě plnily drobné úkoly a v cíli hledaly sladkou odměnu 

– elixír mládí. 

 Bambino – mini výlet do dětského centra v Litomyšli 

 Výlet do Častolovic – celá MŠ se v červnu vydala na školní výlet. Děti šly na prohlídku 

místního zámku a navštívily oboru se zvířátky 

 Beseda s policií ČR – ve školce jsme přivítali paní policistku, která v rámci prevence škol 

s dětmi besedovala na téma bezpečnost a doprava 

 

Divadelní spolky a jiné 

 Divadelní soubor JOJO – Palečkovo dobrodružství, Zvědavá pohádka, Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký 

 Divadelní spolek DI – Jak Honza ke štěstí přišel 

 Agentura Pernštejn – O Vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu 

 Divadlo Vavsa – Divadlem na cestě k přírodě 

 Divadlo u 2 sluncí -  Jak Jeníček do města zabloudil 



 Anya Kopecká – O sněhové vločce 

 

Školská poradenská zařízení 

 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí  - řešení odkladů školní docházky u 

dětí v MŠ, konzultace skrze děti v rámci Ukrajinské adaptace 

 Speciálně pedagogické centrum Kamínek – spolupráce v rámci integrovaného dítěte 

 Externí speciální pedagog pan Mgr. Jan Mazák – konzultace ohledně chování dětí, klima 

v MŠ 

 Externí logopedka paní Mgr. Novotná – provedení depistáže v MŠ 

 Screening zraku – preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí od 

zdravotnického zařízení Prima Vizus - „Koukají na nás správně?“ 

 

Město Litomyšl 

 VOŠP a SPgŠ – praxe studentek v našem zařízení se v letošním roce nekonala 

 MAP II. – realizace vzdělávacích školení pro pedagogy MŠ  

 ZUŠ  - návštěva koncertu dětí ze základní umělecké školy, seznámení s hudebními nástroji 

a pozvánka k budoucí návštěvě hudebky 

 Kino Sokol – pohádkové pásmo pro nejmenší 

 Klášterní zahrady - prohlídka 

 

Doplňkové aktivity 

 Angličtina pro nejmenší – děti se zábavnou formou seznámily s anglickým jazykem, 

poslouchaly první slovíčka a jejich výslovnost od rodilého mluvčího Steava na video 

záznamech. Kroužek vedla pí. uč. Hofmanová 1x týdně 



 Logopedická chvilka – prevence s vytipovanými dětmi 1x týdně v MŠ s p.učitelkou 

Hofmanovou 

 Se sokolem do života – druhý rok jsou obě oddělení zapojena do projektu pro rozvoj 

pohybových dovedností  

 Markétina dopravní výchova – první rok jsme vyzkoušeli i zapojení v projektu na téma 

rozšíření povědomí o bezpečnosti v silničním provozu u předškolních dětí 

 Recyklohraní – projekt na téma třídění odpadu, který je zaměřen spíše na starší věkovou 

skupinu dětí 

 Fotografování dětí 2x ročně (Vánoční fotografie od pana Benedy z Pardubic, konec 

školního roku fotografie od pana Kabrhela ze Svitav) 

 Schůzky pro rodiče –2krát ročně či dle individuálních potřeb p. učitelek či rodičů 

 Činnosti na Edutab – nové interaktivní programy „Naučná stezka a Živá příroda“. 

 Činnosti na polytechnické stěně  

 Malý zahradníci – péče o záhon na školní zahradě 

 Digitalizace v MŠ – V rámci projektu nákup nových digitálních pomůcek do MŠ  

 

 

10. Údaje o výsledcích vnější kontrolní činnosti   

  Ve školním roce 2021/2022 byly provedeny tři kontroly z vnějších orgánů, a to kontrola 

Krajské hygienické stanice ve školní jídelně – dne 6.9.2021, kde bylo předmětem kontroly 

dodržování povinností stanovených v nařízení vztahujících se k činnosti ŠJ – nebyly shledány 

nedostatky. Dále byla provedena kontrola KHS v mateřské škole  – dne 6.9.2021 , předmětem 

kontroly bylo zjištění technického stavu a poskytovaných podmínek pro vzdělávání dětí, 

proběhla kontrola dokumentace MŠ a prohlídka objektu. Zde byla zjištěna závada – ve 2. patře 

není k dispozici prostor s výlevkou s přívodem teplé a studené vody. Tato závada byla 



odstraněna a byla zaslána písemná zpráva o tomto odstranění .  Další kontrolou byla 

veřejnosprávní kontrola Obcí Čistá, kterou provedl pan Petr Křivka dne 27. 6. 2022 – 

kontrolováno bylo použití poskytovaného příspěvku na provoz organizace v účetním období r. 

2021a dalších ekonomických činností. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, 

nebylo zjištěno, že by prostředky obce byly použity neúčelně nebo nehospodárně. Zobrazení 

hospodaření v účetních dokladech a hospodářského výsledku, vč. majetkových poměrů ve 

finančních výkazech, odpovídá skutečnosti. 

Vnitřní systém kontrol 

Na škole probíhá kontrolní a hospitační činnost v souladu s plánem kontrol a hospitací. 

Kontroly ředitelky školy, zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu a vedoucí školní jídelny 

byly u provozních pracovníků zaměřeny na dodržování pracovní doby, čistotu pracoviště, 

vhodné užívání ochranných pracovních oděvů a plnění pracovní náplně. U pedagogických 

pracovníků byla pravidelně kontrolována pedagogická dokumentace, soulad výuky s ŠVP a 

probíhala hospitace v hodinách s následným rozborem. 

Do hodin bylo zařazováno také vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení.  

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Naše škola byla v tomto školním roce zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků 

2021/22. Testování probíhalo online u žáků 5. ročníku v termínu od 18. 5. 2022 do 30. 5.  2022, 

oblasti testování byly: Český jazyk – úspěšnost 81%, Dovednosti usnadňující učení- úspěšnost 

63% a Matematika – úspěšnost 67%. Vyhodnocení školy je uvedeno v příloze. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Poskytnuto 

 k 31. 12. 2021 

Použito  

k 31. 12.2021 

 Přímé NIV celkem ze SR z MŠMT  8 894 248,00 8 894 248,00 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 
  

 Příjmy  950 000,00 949 505,61 

 

*Výsledek hospodaření +494,39 Kč byl převeden do  rezervního fondu organizace. 

   

Financování z cizích zdrojů 

Kromě příjmů od zřizovatele rodiče dětí mateřské školy a základní školy přispívají 

sponzorským darem. Jeho výše je stanovena na 100 Kč měsíčně. V mateřské škole se ani 

v tomto školním roce nehradilo školné. 

Takto získané prostředky slouží k nákupu hraček, společenských her, tělocvičných 

pomůcek, keramické hlíny a specifických výtvarných potřeb a materiálů. 

 

 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme byli zapojeni do projektu Města Litomyšle, kterého je 

naše škola součástí „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III. 

Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2022 a bude ukončena v listopadu 2023. Hlavním 

cílem projektu MAP III  je aktualizace strategických dokumentů, popis potřeb škol.  

Dalším projektem, ve kterém jsme působili jako partneři Základní školy ve Svitavách, 

je projekt „Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti“. Hlavní aktivitou projektu 

bylo pravidelné setkávání pedagogů z okolních základních škol a vzájemné sdílení zkušeností 

z oblasti čtenářské gramotnosti. 



V prvním pololetí školního roku probíhal projekt „MŠ, ZŠ, ŠD Čistá 63“ v rámci Výzvy 

Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Tento projekt je 

realizován od 1. 8. 2019 a byl ukončen 31. 1. 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu byly ve 

výši 917 234,00 Kč a prostředky jsou hrazeny z 85% z ESF a 15% ze státního rozpočtu. 

Finanční prostředky z tohoto projektu byly využity na financování školního asistenta v MŠ 

s úvazkem 0,5 školního asistenta v ZŠ s úvazkem 0,5, školního asistenta v ŠD s úvazkem 0,2.  

Mezi další povinné šablony tohoto projektu patřil jeden projektový den v MŠ zaměřený na 

polytechnické vzdělávání, dva projektové dny v ZŠ zaměřené na podporu kariérového 

poradenství a Čtenářský klub ve ŠD - zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Navazujícím projektem je nyní projekt v rámci Šablon III – MŠ, ZŠ Čistá 80. Datum 

zahájení realizace je 1. 9. 2021, datum ukončení je stanoven na 30. 6. 2023. Celková výše dotace 

je 500 598,00 a je využívána na financování školních asistentů v MŠ a ZŠ. 

 

13. Údaje o spolupráci organizacemi a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 Organizace, se kterými škola spolupracuje: 

Speciálně pedagogické centrum Bystré 

Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

SPC Kamínek Ústí nad Orlicí 

SVP ALFA Svitavy 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Litomyšl 

VOŠ a SPgŠ Litomyšl - průběžné pedagogické praxe studentek školy 

Obec Čistá 

Školská rada  

 



Spolupráce s rodiči 

S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách (distančně i prezenčně) a formou 

individuálních pohovorů dle potřeby. Se všemi je navázána možnost emailové komunikace 

Využívání telefonního spojení a spojení prostřednictvím mobilních aplikací se stalo 

samozřejmostí především v době distanční výuky.  K předávání informací též slouží informační 

nástěnky na budovách MŠ i ZŠ. Dále nástěnky ve vestibulu školy, internetové stránky školy a 

Zpravodaj školy. O všech aktivitách školy jsou rodiče včas informováni též prostřednictvím 

žákovských knížek a deníčků svých dětí. V MŠ je od ledna využívána aplikace Školka 

v mobilu, která slouží k lepší informovanosti a komunikaci mezi školkou a rodiči. 

V tomto školním roce se nám i přes nutná opatření podařilo rodiče aktivně zapojit do 

několika školních akcí. Naší snahou je, abychom podpořili zájem rodičů o školní práci i 

v příštím období. Velmi si vážíme jejich důvěry a podpory. 

 

 

Závěr 

Děkuji všem, kteří se podílejí na spolupráci při výchově a vzdělávání dětí a žáků naší 

základní a mateřské školy, za jejich obětavost a nasazení. 

Mgr. Miloslava Siglová 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


