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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

1. Základní údaje o škole

1. 1 Škola

Název školy Základní škola Týniště nad Orlicí

Adresa školy Komenského 828/829, 51721 Týniště nad 
Orlicí 

Právní forma příspěvková organizace
IČO 60884541
IZO 102406090
Identifikátor školy 600097641
Ředitel školy Mgr. Marian Janko

Kontakt
Tel: 494377059                                         
e-mail: info@tyniste.cz 
www.zstyniste.cz

Základní  škola  v Týništi  nad  Orlicí  poskytuje  základní  vzdělání  pro  děti  ve  věku
od 6 do 15 let. Vyučování probíhá podle školních vzdělávacích programů "Základní
škola" pod číslem jednacím 16847/96-2 a "ŠVP Základní  školy Týniště nad Orlicí,
č. j. 0109/2017“. Základní škola se rozhodla pro profilaci s ekologickým zaměřením. 
Od 1. 1. 1995 má škola právní subjektivitu.
Hlavní  činností  školy je uspokojování  potřeb žáků v oblasti  základního vzdělávání.
Pedagogický  sbor  je  stoprocentně  kvalifikovaný.  Samostatný  vyučovací  proces  je
zabezpečován mimo kmenové třídy také v odborných učebnách. Z cizích jazyků je na
škole vyučován anglický, německý a ruský jazyk.

1. 2 Zřizovatel

Název zřizovatele Město Týniště nad Orlicí 

Adresa zřizovatele
Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí 

Kontakt Tel: 494337300

1. 3 Součásti školy

Název Kapacita
Základní škola 900
Školní družina 150
Školní jídelna 800
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

1. 3. 1 Základní údaje o součástech školy

Součást školy Počet tříd Počet dětí/
žáků

Počet žáků
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

1. stupeň ZŠ 15 291 19,4 17,1
2. stupeň ZŠ 14 288 20,6 11,5
Školní družina 5 145 29 29

Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6.00 hodin do 7.25 hodin ráno a od
11.20 hodin do 16.30 hodin odpoledne. 

Od žáků zapsaných do školní družiny je vybírán poplatek ve výši 100,- Kč na měsíc
(viz Směrnice ředitele školy).

Školní  družina  realizuje  výchovně  vzdělávací  činnost  ve  výchově mimo vyučování
zejména formou odpočinkových,  rekreačních  a  zájmových činností  podle  školního
vzdělávacího programu pro školní družinu. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování. 

Výchovná činnost probíhá podle ŠVP – ŠD, ZŠ Týniště nad Orlicí č. j. 0309/2007. 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jana Šimková.
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

1. 3. 2 Materiálně - technické podmínky školy

Učebny (I. st + ŠD + II. st) 15 + 5 + 23 = 43 

Odborné učebny,  knihovna,  multimediální
učebna

na  II.  stupni  je  několik  odborných
učeben  (fyzika,  chemie,  cvičná  kuchyň,
učebny  matematiky,  dřevodílna,
kovodílna,  učebna  Hv,  Vv,  přírodopisu,
učebna  informatiky,  která  má  24  PC),
původní  parkety  potřebují  na  2.  stupni
rychlou  renovaci  stejně  jako  skříně
(některé jsou už za hranou životnosti)

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní dvůr, školní hřiště, park

Sportovní zařízení
tělocvična pro II. stupeň, tělocvična pro
I.  stupeň,  travnaté  hřiště  vedle  školy,
multifunkční hřiště

Žákovský nábytek

na  I.  stupni  je  15  tříd  s novým  a
zánovním  výškově  nastavitelným
nábytkem, na 2. stupni jsou nedostatky
(v  zápisu  z  kontroly  KHS,  seznámen  i
zřizovatel ZŠ)

Vybavení  učebními  pomůckami,
sportovním nářadím apod.

na dobré úrovni, průběžně se obnovuje
dle možností 

Vybavení  žáků  učebnicemi  a  učebními
texty

vyhovující,  učebnice  se  postupně
obnovují,  pracovní  sešity  schválené
MŠMT

Vybavení  kabinetů,  laboratoří  a  učeben
pomůckami

(ne)vyhovující úroveň (všechny kabinety
vybaveny  PC  s připojením  na  internet,
některé  tiskárnou,  na  II.  stupni
barevnou),  stav  parket  na  2.  stupni,
které  se  propadají  a  skříní  vyžaduje
okamžitou investici

Vybavení  školy  audiovizuální  a  výpočetní
technikou

průběžně  se  obnovuje  dle  možností,
učebna  informatiky  –  24  PC,  všechny
učebny zasíťovány a ve všech je umístěn
PC s připojením na internet. 

Komentář:  28 učeben je  vybaveno interaktivní  tabulí  a  2 další  učebny  mají  místo
interaktivní tabule projekční plátno. 

Vybavení školy ICT Počet

Počítače celkem 75 PC + 45 NTB + 70 TBL

Z toho přístupné žákům 55 PC + 70 TBL

Počítače s připojením k internetu 190
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

Z toho přístupné žákům 55 PC + 70 TBL

1. 3. 3 Údaje o školské radě

Datum zřízení 1. 9. 2005 - zřizovací listina*
Počet členů školské rady 6
Kontakt Předseda: Ivo Dostál 

*  Město  Týniště  nad  Orlicí  usnesením  Rady  města  Týniště  nad  Orlicí  ze  dne
8. 8. 2005 zřizuje s účinností od 1. 9. 2005 podle § 102 odst. 2 písmeno b zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle       
§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), orgán školy s názvem: 

ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
 
Aktuální složení školské rady:  

Členové: Mgr. Edita Burešová - za pedagogické pracovníky
Mgr. Tomáš Haupt - za pedagogické pracovníky        
Lucie Felcmanová - za zřizovatele

                      MUDr. Leoš Voborník - za zřizovatele
Ivo Dostál - za rodiče

 Ing. Jaroslav Kolář - za rodiče 

Funkční období školské rady je 3 roky, které vyprší v červnu 2023.
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

1. 4 Stravování ve školním roce 2020-2021  

Počty obědů:
 žáci ZŠ Týniště n. O.               479  
 zaměstnanci ZŠ Týniště n. O.   55
 cizí strávníci   70
 ZUŠ Týniště n. O.   11
 žáci ZŠ Albrechtice n. O.   49
 MŠ Albrechtice n. O.   37
 zaměstnanci ZŠ Albrechtice n. O.   17

Vaří se přibližně 600 – 620 obědů denně. V době pandemie se určitou dobu nevařilo.

Ceny obědů žáků:    
     3-6 let - 23,- Kč
   7-10 let - 25,- Kč
 11-14 let - 27,- Kč 
 15-18 let - 29,- Kč 

 zaměstnanci 29,- Kč (7,- Kč příspěvek FKSP), 
 ZUŠ + DDM 65,- Kč
 cizí strávníci 66,- Kč

V době pandemie se nevařilo od 20.10. 2020 do 17.11. 2020 z důvodu nízkého počtu
přihlášených strávníků.
Od  18.11.  2020  se  začalo  vařit  a  vařilo  se  po  celou  dobu  pandemie.  Obědy  se
vydávaly výdejním okénkem.

Vedoucí školního stravování: Marcela Rázková
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2. 1 Přehled oborů základního vzdělávání

Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy

ŠVP „Vzděláním k porozumění“ ŠVP  ZV - LMP podle integrace
žáků

Vzdělávací program „Základní 
škola“

č.j. 0109/2017 1. - 9. ročník
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

3. Přehled zaměstnanců 

3. 1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem 66 + (3 MD) 
Počet učitelů ZŠ 42 + (3 MD) 
Počet vychovatelek ŠD 5 (3 + 1 x 0,5 + 1 x 0,65)
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 15
Počet asistentů pedagoga 1 
Počet školních asistentů 1, od února 2021 2
Počet psychologů 1 (0,5)
Počet speciálních pedagogů 1 (0,5)

        
3. 1. 1 Seznam učitelů Základní školy v Týništi nad Orlicí k 30. 6. 2021

 Mgr. Jana Boháčová  I. stupeň   
 Mgr. Hana Brýdlová  I. stupeň
 Mgr. Šárka Dolečková  I. stupeň 
 Mgr. Svatava Finová  I. stupeň
 Mgr. Renata Hejnová  I. stupeň 
 Mgr. Zdeňka Hűbnerová  I. stupeň
 Mgr. Jitka Kapuciánová  I. stupeň 
 Mgr. Oldřiška Kindlová  I. stupeň 
 Mgr. Lenka Lohniská  I. stupeň
 Mgr. Petra Ptáčková  I. stupeň
 Mgr. Andrea Richterová  I. stupeň
 Mgr. Jan Skalický  I. stupeň
 Mgr. Aleš Skořepa  I. stupeň
 Mgr. Martina Syrová  I. stupeň
 Mgr. Soňa Štěpánková  I. stupeň
 Mgr. Ivana Tulková  I. stupeň
 Mgr. Iva Viková  I. stupeň
 Mgr. Tereza Janušová  vychovatelka školní družiny
 Vladimíra Kubcová  vychovatelka školní družiny 
 Mgr. Veronika Matysková  vychovatelka školní družiny + II. stupeň
 Zuzana Hlaváčová  vychovatelka školní družiny za V. Matyskovou (MD)
 Jana Šimková  vedoucí vychovatelka školní družiny 
 Mgr. Šárka Hauptová  vychovatelka školní družiny
 Mgr. Michaela Šerejchová  speciální pedagog
 Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická  psycholog
 Mgr. Lucie Pírková  asistentka pedagoga
 Tereza Nyčová  asistentka pedagoga (2/2021)
 Mgr. Dita Bubnová  II. stupeň Čj - VkO 
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

 Mgr. Edita Burešová  II. stupeň Čj - D
 Mgr. Lenka Culková  II. stupeň M - Nj
 Mgr. Romana Erbenová  II. stupeň Čj - VkO
 Mgr. Marie Fabiánová  II. stupeň                Čj – Nj
 Mgr. Anna Fenclová  II. stupeň Aj - D
 Mgr. Tomáš Haupt  II. stupeň                In - D 
 Bc. Adéla Hepnarová  II. stupeň Rj
 Mgr. Erika Hříbalová  II. stupeň Tv - Z
 Mgr. Marian Janko  II. stupeň                D – Z 
 RNDr. Pavel Ježek Ph.D.  II. stupeň M - Př
 Mgr. Martin Kapucián  II. stupeň F – technická výchova
 Mgr. Jaroslav Klaška  II. stupeň F - technická výchova
 Mgr. Miroslav Kozel  II. stupeň                Tv - Fj 
 Mgr. Hana Kučerová  II. stupeň M - Ch
 Mgr. Ivan Marek  II. stupeň Př - Z
 Mgr. Jana Mlynářová  II. stupeň Z - Tv
 Ing. Bc. Martina Pinková                    II. stupeň                M – F
 Mgr. Pavel Růža  II. stupeň Aj - D
 Mgr. Zdeňka Schmidová  II. stupeň Př – Z - Ch
 Mgr. Pavlína Šejnová  II. stupeň                Rj – VkO
 Mgr. Hana Šimánová  II. stupeň D - pedagogika
 Mgr. Ilona Školníková  II. stupeň           Hv - pedagogika
 Mgr. Klára Tošovská     II. stupeň Čj - D
 Mgr. Alena Uhlířová  II. stupeň Př - ekologie

Všichni  učitelé  jsou  kvalifikovaní,  mají  vysokoškolské  vzdělání  pedagogického
zaměření.  Dvě  vychovatelky  mají  vystudovanou  střední  pedagogickou  školu.  Tři
vychovatelky mají vystudovanou vysokou školu s titulem Mgr..

3. 1. 2 Zajištění výuky cizích jazyků 

Anglický jazyk 

 Mgr. Andrea Richterová - státní závěrečná zkouška 
 Mgr. Petra Ptáčková - státní závěrečná zkouška
 Mgr. Jana Boháčová - státní závěrečná zkouška 
 Mgr. Anna Fenclová - státní závěrečná zkouška
 Mgr. Pavel Růža - státní závěrečná zkouška
 Mgr. Martina Syrová - B2 vzdělávací program MŠMT - MEJA 
 Mgr. Aleš Skořepa - B1
 Mgr. Jitka Kapuciánová - A1
 Mgr. Iva Tulková - B1
 Mgr. Hana Šimánová - A2
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
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 Mgr. Hana Kučerová - B2
 Mgr. Marie Fabiánová - B2
 Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická - B1

Německý jazyk

 Mgr. Marie Fabiánová- státní závěrečná zkouška 
 Mgr. Lenka Culková - státní závěrečná zkouška 

 

Ruský jazyk

 Mgr. Pavlína Šejnová - magisterské studium 
 Bc. Adéla Hepnarová - bakalářské studium 

3. 2 Seznam provozních zaměstnanců Základní školy v Týništi nad Orlicí
k 30. 6. 2021 

 Andresová Marcela pracovnice kuchyně
 Bozetická Grazyna pracovnice kuchyně
 Čejková Hana kuchařka
 Fišerová Šárka kuchařka
 Rázková Marcela vedoucí školního stravování  
 Sedláčková Jana vedoucí kuchařka
 Zemánková Marie pracovnice kuchyně

 Herzogová Marcela uklízečka
 Nováková Yvona uklízečka
 Ostatnická Jaroslava uklízečka (do 12/2020)
 Krejčíková Jana uklízečka (od 5/2021)
 Peciválová Eva uklízečka
 Zítková Dana uklízečka

 Kouba Michal školník
 Vohnoutová Iveta referentka 
 Štěrbová Helena účetní 
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Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

3. 3 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí
pracovníci Funkce

Roků
pedagog.

praxe

Stupeň
vzdělání

Ve funkci
od roku

1 ředitel Mgr. Marian Janko 26 VŠ od 1.8.
2018

1 zástupkyně
ředitele (1. st)

Mgr. Renata
Hejnová

33 VŠ od  1.9.
2008

1
zástupce

ředitele (2. st)

Mgr. Miroslav Kozel
- statutární
zástupce

21 VŠ
od 1.8.
2018

1 výchovný
poradce

Mgr. Klára
Tošovská

11,58 VŠ od 1.9.
2019

18 učitel - 1. st. 21,85 VŠ
24 učitel - 2. st. 18,82 VŠ
5 vychovatelka 16,96 SŠ+VŠ

3. 4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace %
Učitelé 1. stupně 100
Učitelé 2. stupně 100
Vychovatelé ŠD 100

3. 5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let

nad 55 let
do

důchodového
věku

v
důchodové

m
věku

celkem

Muži
1

Ženy
12

Muži
3

Ženy
8

Muži
3

Ženy
14

Muži
1

Ženy
5

Muži
0

Ženy
3

Muži
8

Ženy
42

3. 6 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
3 THP 1+1+1 SOŠ
1 školník + topič 1+0,4 vyučen

5 uklízečka 1+1+1+1+1+0,4
9

vyučen
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6 kuchařka 1+1+1+1+1+1 vyučen

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních
škol

4. 1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních
tříd

počet dětí
přijatých do
prvních tříd

z toho počet dětí
starších 6-ti let

(nástup po odkladu)

počet odkladů pro 
školní rok
2021/2022

3 53 12 12

4. 2 Výsledky přijímacího řízení

a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem 2 0
soukromá gymnázia 0 0
církevní gymnázia 0 0

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 
z devátých ročníků přijato: 

gymnázia
obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

ostatní
střední
školy

střední
odborná
učiliště

celkem

9 9 3 13 6 4 44

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia
obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslov
é

školy

ostatní
střední
školy

střední
odborná
učiliště

celkem

0 2 0 0 4 0 6

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou 
zkouškou přijato:

z devátých ročníků z nižších ročníků
15 0

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:

9. ročník v nižším ročníku (8. ročník)
65 0

Strana 13 z 32



Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5. 1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5. 1. 1 Přehled o prospěchu – I. a II. pololetí  2020/2021

1. stupeň – I. pololetí

Třída Počet
žáků

Prospěl Prospěl
s vyznamenáním

Neprospěl

I. 52 0 52 0
II. 55 0 55 0
III. 60 2 58 0
IV. 53 14 39 0
V. 70 24 46 0

Celkem 290 40 250 0

1. stupeň – II. pololetí

Třída Počet
žáků

Prospěl Prospěl
s vyznamenáním

Neprospěl

I. 53 2 51 0
II. 55 2 53 0
III. 59 9 49 1
IV. 51 18 33 0
V. 71 32 39 0

Celkem 289 63 225 1

2. stupeň – I. pololetí

Třída
Počet
žáků Prospěl

Prospěl 
s vyznamenáním

Neprospěl,
neklasifikován

VI. 76 14 61 1
VII. 75 31 43 1
VIII. 75 46 28 1
IX. 65 33 31 1

Celkem 291 124 163 4
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2. stupeň – II. pololetí

Třída Počet
žáků

Prospěl Prospělo 
s vyznamenáním

Neprospěl

VI. 74 18 55 1
VII. 75 40 34 1
VIII. 74 43 31 0
IX. 65 34 31 0

Celkem 288 135 151 2

Celkový přehled – I. pololetí

Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním

Neprospěl,

1. stupeň 290 250 0
2. stupeň 291 163 4
Celkem 581 413 4

Celkový přehled – II. pololetí

Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním

Neprospělo

1. stupeň 289 225 1
2. stupeň 288 151 2
Celkem 577 376 3

5. 1. 2 Přehled o chování

1. stupeň – I. pololetí
    

Třída Počet
žáků

Pochvaly
TU

Pochvaly
ŘŠ

Napomenutí Důtky
TU

Důtky
ŘŠ

2.
stupeň

I. 52 20 0 0 0 0 0
II. 55 0 0 0 0 0 0
III. 60 12 0 0 0 1 0
IV. 53 25 0 1 0 0 1
V. 70 10 0 0 0 0 0

Celkem 290 67 0 1 0 1 1

1. stupeň – II. pololetí
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Třída Počet
žáků

Pochvaly
TU

Pochvaly
ŘŠ

Napomenut
í

Důtky
TU

Důtky
ŘŠ

2.
stupeň

I. 53 24 0 1 0 0 0
II. 55 40 0 1 1 0 0
III. 59 38 0 1 1 0 0
IV. 51 10 0 0 0 0 1
V. 71 7 0 3 1 0 0

Celkem 289 109 0 6 3 0 1

2. stupeň – I. pololetí

Třída Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

VI. 76 35 1 0 1 0 0 0
VII. 75 18 0 0 1 0 0 0
VIII. 75 7 0 0 0 0 0 0
IX. 65 4 0 2 0 0 0 0

Celkem 291 64 1 2 2 0 0 0

2. stupeň – II. pololetí

Třída Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

VI. 74 35 2 1 0 0 0 0
VII. 75 21 0 1 1 0 0 0
VIII. 74 16 0 3 7 1 0 0
IX. 65 18 0 1 1 0 0 0

Celkem 288 90 2 6 9 1 0 0

Celkový přehled – I. pololetí

Počet
žáků

Pochval
a TU

Pochval
a ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

1. stupeň 290 67 0 1 0 1 1 0
2. stupeň 291 64 1 2 2 0 0 0
Celkem 581 131 1 3 2 1 1 0

Celkový přehled – II. pololetí

Počet
žáků

Pochval
a TU

Pochval
a ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

1. stupeň 289 109 0 6 3 0 1 0
2. stupeň 288 90 2 6 9 1 0 0
Celkem 577 199 2 12 12 1 1 0

5. 2 Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2020/21
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Počet
omluvených

hodin

Počet
omluvených

hodin na
žáka

Počet
neomluvených

hodin

1. pololetí 12786 22,007 127

2. pololetí 14024 24,305 232

Celkem 26810 23,156 359

5. 3 Údaje o integrovaných žácích

Druh postižení Počet žáků
Sluchové postižení 0
Zrakové postižení 0
S vadami řeči 7 (středně těžké 3, mírné 4)
Tělesné postižení 0
Lehké mentální postižení 1
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení (VPÚ) 34
Celkový počet dětí s SVP 42

Doporučení  pedagogicko-psychologické  poradny  (PPP)  je  zařazovat  žáky  s VPÚ
od 1. do 5. ročníku. V tomto věku se vývojové poruchy učení lépe odstraňují než na
II. stupni. Od 3. 1. 2017 je povinná reedukace žáků na 2. stupni. 
 

5. 4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího 
procesu

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

rozvrh hodin (psychohygiena) dodržováno
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami
plněno dle závěrů PPP

vzdělávání mimořádně nadaných žáků akceptováno
školní řád, klasifikační řád přístupný rodičům

informační systém vůči žákům a rodičům telefonní kontakty školy, e-mail,
webové stránky školy a všech

pedagogů
činnost školního výchovného poradce,

spolupráce s PPP a SPC.
dodržováno
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prevence sociálně-patologických jevů –
ustanovena učitelka s právoplatným studiem

ustanovena komise + zápisy

klima školy dobré
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení

výchovně-vzdělávacího procesu
práce ve skupinách, používání

techniky, tvořivosti žáků, školení ped.
sboru + DVPP

Pokračování v činnosti speciálního pedagoga 
(financováno z podpůrných opatření), 50%

úvazku, 

dodržováno 

nově zahájena činnost psychologa
(financováno z podpůrných opatření), 50%

úvazku.

5. 5 Průběh a výsledky vzdělávání

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami
vzdělávání

dodržováno v souladu s ŠVP

soulad výuky s cíli základního vzdělávání akceptováno v souladu s ŠVP
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů

výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků

dodržováno

konkretizace cílů ve sledované výuce vzdělávací výstupy
návaznost probíraného učiva na předcházející

témata
plněno

Materiální podpora výuky

vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem

I. stupeň velmi dobré, 
II. stupeň dobré

podnětnost učeben vzhledem k podpoře
seberealizace a identity žáků

vhodná

účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky

na úrovni, stále se obměňují

Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin dělení na skupiny v některých
výchovách

sledování a plnění stanovených cílů plněno
podpora osobnostního a sociálního rozvoje

dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance

podporováno

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a podporováno
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emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností

využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,

objevování, práce s chybou

plněno

účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální

plněno

vyváženost rolí učitele jako organizátora
výuky a jako zdroje informací

plněno

účelnost aplikovaných metod zpětná vazba
respektování individuálního tempa, možnost

relaxace žáků
akceptováno

forma kladení otázek využíváno

Motivace žáků

aktivita a zájem žáků o výuku dobrá
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) plněno
využívání zkušeností žáků akceptováno
vliv hodnocení na motivaci žáků akceptováno
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace plněno
osobní příklad pedagoga využíváno
 

Interakce a komunikace

klima třídy dobré
akceptování stanovených pravidel 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky 
navzájem

akceptováno

vzájemné respektování, výchova k toleranci, 
diskuse

plněno

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

plněno

 
Hodnocení žáků

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení plněno
respektování individuálních schopností žáků akceptováno
využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků používáno dle standardních metod

ocenění pokroku akceptováno
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem využíváno
vhodnost využitých metod hodnocení žáků akceptováno
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učitelem
využití klasifikačního řádu plněno

5. 6 Průběh distanční výuky

Z důvodu  havarijního  stavu  počítačové  sítě  (zápis  ŠR  ze  dne  7.9.  2020)  byla
rozvázána spolupráce s panem Martinem Pirklem a následně oslovena firma Alinet,
která  postupně  dávala  za  pochodu  tento  neutěšený  stav  do  provozuschopného
fungování distanční výuky (pořízen nový server, úprava propustnosti sítě, náhrada
kabelového  vedení  za  optické  a  příprava  plánovaného  doplnění  o  nové  WIFI
připojení). 
Zpočátku probíhala distanční výuka a online hodiny v jedné komunikační platformě
Google  Meet  na  2.  stupni  v hlavních  vyučovacích  předmětech.  Ostatní  vyučující
vkládali každé pondělí do 10 hod přípravy pro žáky na společné uložiště v Googlu. 
Po  získání  státní  dotace  z MŠMT byla  pořízena  druhá  komunikační  platforma  MS
Teams.  Následně  byli  všichni  pracovníci  školy  zaškoleni  Mgr.  Adamcovou ze  ZŠ
Kostelec nad Orlicí na práci v ní (online hodiny, příprava a plánování schůzek apod).
Původně plánované sjednocení komunikační platformy MS Teams k 14.2. 2021 bylo
odloženo na počátek nového školního roku z důvodu pokračujícího nouzového stavu
po novém roce a distanční výuky.
Před Vánocemi (téměř 3 měsíce od objednání) obdrželi všichni pedagogičtí pracovníci
ze  státní  dotace  MŠMT  dlouho  očekávané  notebooky  (40  kusů).  Následně  byli
proškoleni a po novém roce je okamžitě začali při distanční výuce používat. 
Od března jsme zpřístupnili v Bakalářích hodnocení žáků pro jejich rodiče. Tento krok
byl významným mezníkem v urychlené zpětné vazbě. 
V červnu byl zřizovatelem schválen a následně realizován upgrade páteřní počítačové
sítě  firmou  PPSU  Vysoké  Mýto.  Ten  by  měl  do  budoucna  zajistit  bezpečné  a
spolehlivé fungování  výpočetní  techniky  v případě náhlých a  nečekaných státních,
regionálních či hygienických lockdownů.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Výčet studií, kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: 

učitel stupeň datum název studia / semináře

Š. Hauptová ŠD 23. 9. 2020 Řeč těla
I. Viková I. 2.-3. 3. 2021 Žáci se specifickými poruchami učení
P. Ježek II. 2.-3. 3. 2021 Žáci se specifickými poruchami učení

M. Šerejchová I.+II. 2.-3. 3. 2021 Žáci se specifickými poruchami učení
E. Burešová I. 2.-3.3. 2021 Žáci se specifickými poruchami učení

M. Šerejchová I.+II. 3.-5.3. 2021
Podpůrná opatření pro žáky se specifickými

vzdělávacími potřebami ve školní praxi
M. Janko
M. Kozel II. 22.3. 2021 InspIS ŠVP pro ZŠ

R. Hejnová I. 22.3. 2021 InspIS ŠVP pro ZŠ

S. Štěpánková I.
19.4.-30.4.

2021 Soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník

J. Kamenická I.+II. 10.5. 2021 Jak na relaxaci u dětí

Všichni pedagogičtí pracovníci školy se pravidelně alespoň 2x za školní rok zúčastní 
školení, které je pro učitele aktuální a povinné. 
Od 14.10. 2020 po uzavření všech základních škol byla všechna naplánovaná školení
zrušena. Od této doby probíhala formou webinářů. 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7. 1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních
aktivitách

Spolupráce školy a dalších subjektů

Sokol,  DDM,  ZUŠ,  SK,  MŠ,  Knihovna
města,  Městská  a  státní  policie,
Technické služby, Ratolest, GC, OSPOD,
Úřad  práce  RK,  ZŠ  Lípa,  Albrechtice,
Bolehošť, Čestice, Žďár.    

Významné akce školy Školní  olympiáda,  Den učitelů,  schůzky
s rodiči,  schůzky  s rodiči  vycházejících
žáků,  zápis  budoucích  „prvňáčků“,
cvičný  požární  poplach,  návštěva
pedagogů a žáků z Čierného Balogu, 2x
zpívání  pro  seniory  v GC,  Ježíškova
vnoučata,  Tulipánový  měsíc,  Květinový
den,  slavnostní  předání  vysvědčení
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(většina  akcí  zrušena  či  odložena  z
důvodu epidemie koronaviru). 

Akce k prevenci sociálně patologických
jevů

Ilona Školníková

Školení:  „Rizika  kyberprostoru  a
kyberšikany“ – pro žáky a rodiče, Jsme
jedna  parta,  Kouření,  Poruchy  příjmu
potravy,  Zlepšení  klimatu  ve  třídě,
Partnerské vztahy (řada akcí zrušena či
odložena  z  důvodu  epidemie
koronaviru).

Akce k environmentální výchově

Ivan Marek

Projekt – Hrošík liberijský (10.000,- Kč),
5x  sběr  papíru,  projekty  se  středními
školami, EKO – exkurze (Dlouhé Stráně,
ZOO Dvůr Králové nad Labem), Orlické
odpady  –  sběr  papíru,  ekologické
programy  Prales,  Den  vody  (řada  akcí
zrušena či odložena z důvodu epidemie
koronaviru). 

Sběr starého papíru

Pořadové číslo Měsíc Hmotnost (kg)
1. září 1.760
2. prosinec 2.000
3. březen    600
4. květen                      900
5. červen     500

Celkem - 5.760

Od  nového  školního  roku  spolupracujeme  se  zdejší  firmou  Orlické  odpady  pod
vedením  RNDr.  Jaroslava  Marka.  Chceme  se  chovat  maximálně  ekologicky  a
ekonomicky. 
Od  minulého  školního  roku  jsme  začali  papír  třídit.  Ve  školním  dvoře  jsou  dva
velkoobjemové  kontejnery  –  jeden  na  tříděný  odpad  (noviny,  časopisy,  letáky,
stránky z vyřazených knih bez pevných desek) a druhý netříděný (hlavně kartóny).
Kontejner na tříděný odpad bude k dispozici žákům a jejich zákonným zástupcům po
celý  školní  rok  mimo  letních  prázdnin,  kdy  sem  mohou  nosit  tento  přebytečný
„sortiment“.  Kontejner na netříděný odpad je určen pouze pro potřeby školy.  
Po uzavření školy z důvodu koronaviru jsme se rozhodli letos nevyhlašovat nejlepší
sběrače ani třídy, protože by to nebylo spravedlivé.
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7. 2 Účast žáků a pedagogů na sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných
školou 

Přehled akcí: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Datum Akce, třída a doprovod
3.9. (čt)

2020
Plavání – RK – 2.ABC (TU)

8.9. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
9.9. (st) 1. setkání žákovského parlamentu (Jan)
10.9. (čt) Sběr tříděného papíru (Uhl, Mar)
10.9. (čt) Plavání – RK – 2.ABC (TU)
15.9. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
17.9. (čt) Plavání – RK – 2.ABC (TU)
22.9. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
23.9. (st) Máme rádi zvířata, vzdělávací program, DDM, 1.B (Kap)
24.9. (čt) Plavání – RK – 2.ABC (TU)
25.9. (pá) Hrátky s knihou, beseda s knihovnicí, ŠD, I. oddělení (Kub)
29.9. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
29.9. (út) O 12 měsíčkách, vzdělávací program, DDM, 2.B (Ptá)
2.10. (pá) Bludiště, vzdělávací program, DDM, 4.C (Sko)
5.10. (po) Archeopark, Všestary, 6.BC (Hau, Bur)
6.10. (út) Archeopark, Všestary, 6.AD (Bub, Šim)
6.10. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
6.10. (út) Udělat správnou věc aneb co dělá lidské jednání dobrým 

(Doc. J. Hábl) - DVPP
7.10. (st) 2. setkání žákovského parlamentu (Jan)
8.10. (čt) Sběr tříděného papíru (Uhl, Mar)
8.10. (čt) Máme rádi zvířata, vzdělávací program, DDM, 1.C (Syr)
8.10. (čt) Plavání – RK – 2.ABC (TU)

13.10. (út) Stromy, vzdělávací program, DDM, 3.C (Vik)
13.10. (út) Plavání – RK – 3.ABC (TU)
2.11. (po) Microsoft Teams – komunikační platforma (Mgr. Adamcová) - DVPP
26.5. (st) Fotografování tříd 1. stupně
1.6. (út) Já jsem tomu nerozuměl – Mgr. Dubec - DVPP
2.6. (st) Fotografování tříd 2. stupně

21.6. (po) Pasování na čtenáře, knihovna, 1.A (Tul)
23.6. (st) Pasování na čtenáře, knihovna, 1.B (Kap)
28.6. (po) Pasování na čtenáře, knihovna, 1.C (Syr)

29.6. (út) Den třídního učitele

14.10. (st)
- 17.11. (út)

Distanční výuka všech ročníků
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18.11. (st) –
27.11. (pá) 

Prezenční výuka 1. a 2. ročníků, distanční výuka 3. – 9. ročníků

30.11. (po) –
18.12. (pá)

Prezenční výuka na 1. stupni a v 9. ročnících, rotační výuka na 2. stupni (6. –
8. ročníky)

4.1. (po) –
26.2. (pá)

Prezenční výuka 1. a 2. ročníků, distanční výuka 3. – 9. ročníků

1.3. (po) –
9.4. (pá)

Distanční výuka všech ročníků

11.4. (po) –
30.4. (pá) 

Rotační výuka na 1. stupni, distanční výuka na 2. stupni

3.5. (po) –
14.5. (st)

Rotační výuka na 1. a 2. stupni

17.5. (po) –
30.6. (st)

Prezenční výuka na obou stupních

Strana 24 z 32



Základní škola Týniště nad Orlicí,
Komenského 828/829, příspěvková organizace 

7. 3 Výsledky a umístění na olympiádách a soutěžích (online) 

Název soutěže Úroveň -
Kategorie

Třída Pořadí Jméno žáka

Olympiáda finanční gramotnosti ŠK - C 9.C 1.
Jaroslava Viktorie 
Svobodová, Vojtěch 
Krištof, Jáchym Ženka

OK - C 9.C. 1.
Jaroslava Viktorie 
Svobodová, Vojtěch 
Krištof, Jáchym Ženka

KK - C 9.C 1.
Jaroslava Viktorie 
Svobodová, Vojtěch 
Krištof, Jáchym Ženka

celostátní  - C 9.C 5.
Jaroslava Viktorie

Svobodová, Vojtěch
Krištof, Jáchym Ženka

Olympiáda regionálních znalostí ŠK 9.C 3.
Jaroslava Viktorie

Svobodová, Vojtěch
Krištof

OK 9.C 8.
Jaroslava Viktorie

Svobodová, Vojtěch
Krištof

Všechny naplánované soutěže či olympiády byly po uzavření všech škol zrušeny.

 8. Evaluace minimálního preventivního programu 

Analýza plnění preventivního programu a celého minulého školního roku je výchozí
pro plánování následujícího školního roku.
Vyhodnocení  míry  úspěšnosti  jednotlivých  akcí  je  v některých  případech  těžko
měřitelné, ale snažíme se oblíbené opakovat, stávají se pak tradicí.

Z naplánovaných akcí jsme splnili:

 uskutečnily se exkurze

 proběhly  návštěvy  Městské  knihovny  a  zároveň  proběhly  besedy  paní
knihovnice v ŠD

 před koncem školního roku se uskutečnil  Den třídního učitele,  kdy si  třídní
učitelé připravili program pro svoji třídu

Z  důvodu uzavření škol vzhledem k pandemii koronaviru neproběhla celá
řada plánovaných aktivit:

 neuskutečnily se preventivní programy v celé škole

 neproběhla beseda s policií pro 9. ročníky týkající se trestní odpovědnosti
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 neuskutečnila se návštěva našich žáků a učitelů v Čiernem Balogu

 neuskutečnily se školní výlety

 neuskutečnil se lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

 neproběhla lehkoatletická olympiáda

 neproběhl plavecký výcvik

 neuskutečnily se exkurze do Anglie, do Osvětimi a Krakowa

 neuskutečnily se besedy o dospívání pro žáky a žákyně 7. ročníku

 neuskutečnily se sportovní akce, kterých se naši žáci účastní každoročně

 neproběhly schůzky vycházejících žáků se zástupci SOU a SŠ

 neuskutečnila se řada exkurzí

 neuskutečnily se vánoční besídky

 neproběhly návštěvy žádných kulturních akcí – ZUŠ, DDM, SmotArt

Z každoročně opakovaných akcí, které se staly pro naši školu tradicí, se
uskutečnila například:

 exkurze do Všestar

 focení žáků

 dvakrát se uskutečnila schůzka žákovského parlamentu

Další aktivity:

 Hudební, pohybové a dramatické nadání žáci školy plně rozvíjí  v Sokole,
ZUŠ, DDM a v taneční škole SmotArt, letos velice omezeně.

 Během školního roku proběhl sběr papíru, přičemž výtěžek byl věnován na
stravu  hrošíka  liberijského  ve  Dvoře  Králové,  kterého  naše  škola
adoptovala a také na podporu záchranné stanice v Jaroměři.

 Žáci  nás  úspěšně  reprezentovali  v různých  soutěžích  a  olympiádách   -
finanční gramotnost, olympiáda regionálních znalostí.

 Projekty připravují  vyučující  v jednotlivých předmětech.  Projektové práce
jsou mezi žáky velmi oblíbené.

 Pro žáky 1. tříd proběhlo v knihovně Pasování na čtenáře
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Podařilo se i mimo naplánování zorganizovat nebo navštívit některé akce,
které se dětem velice líbily, například:

 programy v DDM – Bludiště, Máme rádi zvířata, 12 měsíčků

Analýza:

 Je nutné zlepšit  spolupráci s některými rodiči  z důvodu jejich nezájmu a
neochoty.  Často  narážíme  na  nejednotnost  mezi  rodiči  a  vyučujícími.
Někteří  vyučující  v době  distanční  výuky  neplnili  pokyny  vedení  školy
(pozdní  umísťování  úkolů  pro  žáky  na  společné  uložiště,  nedostatečná
zpětná  vazba  žákům,  komunikace  se  zákonnými  zástupci,  nízký  počet
hodnocení apod.)

 Chování žáků se obecně zhoršuje a jejich prohřešky proti dobrým mravům
jsou někdy až zarážející.  U některých žáků se velice  zhoršilo  chování k
vyučujícím a jednání s nimi. Je důležité, aby se rodiče zajímali o to, jak se
děti chovají nejen ve škole, ale také jak tráví volný čas.

 Spolupráce rodiny a školy je velice důležitá.

 Pro pedagogy proběhla beseda Udělat správnou věc, aneb co dělá lidské
jednání dobrým.

 Uskutečnilo se školení Microsoft Teams DVPP distanční formou a školení na
téma Já jsem tomu nerozuměl.

Řešení různých výchovných přestupků a stížností:

 Neustále řešíme včasné omlouvání žáků rodiči, v několika případech šlo o
nedorozumění, kdy rodiče na včasnou omluvu zapomněli.

 Během distanční výuky se problémy s omlouváním žáků ještě zhoršily

 V případě neomluvených hodin jsou žáci kázeňsky postihováni dle školního
řádu. 1 hodina- důtka třídního učitele, 2 - 6 hodin důtka ředitele školy, 7 -
15 hodin dvojka z chování, 16 a více trojka z chování.

 Každoročně řešíme vandalismus a ničení školního majetku žáky.

 Setkáváme se  i  s případy  nevhodného  chování  žáků  mezi  sebou,  které
v některých případech naplňuje znaky šikanování a je rázně řešeno.

 Šikanování nebude pracovníky školy v jakékoliv formě akceptováno.
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 V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá každý rok školení
v oblasti  výchovy mládeže, práce s problémovými žáky, šikany, práce se
třídou a další.

 Preventivní  výchova  se  uskutečňuje  ve  výuce  jednotlivých  předmětů-
zejména prvouky, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodovědy a
vlastivědy, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy.

 Nedílnou součástí prevence jsou i třídnické hodiny, individuální rozhovory
se žáky.

 Analýzu rizik výskytu sociálně patologických jevů provádí metodik prevence
a  výchovný  poradce  ve  spolupráci  se  školní  psycholožkou,   speciální
pedagožkou a vedením školy

 Poradenská  služba  školního  metodika  probíhá  v jeho  konzultačních
hodinách, ale v případě potřeby i kdykoliv jindy.

 Školní  řád  obsahuje  zákaz  nošení,  držení,  distribuci  a  zneužívání
návykových látek v prostorách školy a odpovídající sankce.

 Školní řád byl doplněn o problematiku šikany a řešení narušování výuky
nevhodným chováním některými žáky.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí

ČŠI nechápeme jako výhradně kontrolní orgán, ale využíváme ho i na poradenskou
činnost  v  podobě  řady  problematických  dotazů  či  konzulací  (Mgr.  Bc.  Miluše
Urbanová Ph.D., Mgr. Jiří Lukáš).
Na začátku června 2021 se naše škola zúčastnila tematického šetření České školní
inspekce  zaměřeného  na  návrat  žáků  z distanční  formy  výuky  k  prezenčnímu
vzdělávání. Všichni třídní učitelé obdrželi dotazník, který do týdne vyplnili.
ČŠI  navštívila  naši  školu  během  školního  roku  celkem  dvakrát  z důvodu  šetření
stížností, která se týkala:

a)  nezajištění  pravidelného  průběžného  informování  zákonných  zástupců  žáků  o
vzdělávacích výsledcích jejich dětí a nezajištění informování zákonných zástupců žáků
o zaslání výpisu vysvědčení jejich dětí  za 1. pololetí  školního roku 2020/21 z 8.2.
2021,

b) neposkytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
školou během distančního způsobu vzdělávání ve školním roce 2020/21 a neřešení
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opakované žádosti stěžovatele o poskytování podpůrných opatření jeho dítěti v tomto
období z 8.6. 2021.

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2020 v Kč. Škola je příspěvkovou organizací 
financovanou ze státního rozpočtu Krajského úřadu Královehradeckého kraje a 
zřizovatelem – Město Týniště nad Orlicí.

Základní údaje o hospodaření školy
2020

        rozpočet

 Město - neinv. příspěvek na provoz 2 760 956,00
              neinv. příspěvek na opravy a údržbu 0,00

   neinv. příspěvek ost. dotace 0,00
              celkem 2 760 956,00

 Kraj - neinv. příspěvek 39 991 393,00
účelové prostředky 985 467,00

           celkem 40 976 860,00

c e l k e m 43 737 816,00

     

S
 K

 U
 T

 E
 Č

 N
 O

 S
 T

Výnosy   
neinvest. dotace od obce - provoz  2 760 956,00  
neinvest. dotace od obce - údržba  0,00  
neinvestiční příspěvek KÚ  40 976 860,00  
výnosy z prodeje služeb  1 993 344,00  
výnosy z pronájmu  181 267,00  
výnosy z prodeje hmot. majetku  2 500,00  
čerpání fondů  162 963,00  
jiné ostatní výnosy  90 528,00  
     výnosy celkem  46 168 418,00  
    

   
Náklady   
spotřeba materiálu  2 227 316,00  
spotřeba energie  875 598,00  
opravy a udržování  224 504,00  
cestovné  6 199,00  
náklady na reprezentaci  288,00  
ostatní služby  1 027 624,00  
mzdy  29 011 049,00  
pojištění  9 700 968,00
jiné soc. pojištění  113 048,00  
zák. soc. pojištění  621 823,00  
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jiné ostatní náklady  75,00  
ostatní náklady z činnosti  226 605,00  
odpisy  599 956,00  
náklady u DDHM  1 268 355,00  
     náklady celkem  45 903 408,00  
    

   
Hospodářský výsledek  265 010,00  

     

Vypořádání hospodářského výsledku ve výši 265 010,- Kč schváleno zřizovatelem
22. 3. 2021.
Zisk byl převeden do rezervního fondu.
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11. Projekty školy, investiční akce, údržba a rekonstrukce
 
Ukončili  jsme  Projekt  Šablony  II,  který  měl  původně  končit  k  31.1.  2021,  ale
z důvodu  distanční  výuky  a  koronaviru  byl  o  5  měsíců  prodloužen.  Od  1.8.
zahajujeme Projekt Šablony III, který potrvá další 2 roky. Projekt Zvýšení a zlepšení
kvality  výuky  na  ZŠ  Týniště  nad  Orlicí  je  spolufinancován  EU.  Zlepšuje  kvalitu
vzdělávání  a  výsledků  žáků  v klíčových  kompetencích  –  použití  IT  při  vyučování,
doučování a kluby v rámci mimoškolní činnosti. 

Škola je zapojena od roku 2012 do projektu „OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL“, která se
od září 2017 rozšířila i na II. stupeň. Dodavatelem je firma OVOCENTRUM Valašské
Meziříčí. 

Odborová organizace ve škole není zřízena. 

Škola  spolupracuje  s dalšími  organizacemi  města  při  plnění  úkolů  ve  vzdělávání
(DDM, MŠ, ZUŠ, Městská a státní policie, Knihovna, Technické služby, Ratolest, GC,
OSPOD, Úřad práce RK, Česká spořitelna, ZŠ Lípa, Albrechtice, Bolehošť). 

Veškeré finanční  prostředky od rodičů (100,-  Kč měsíčně za dítě)  jdou už třetím
rokem na nákup moderního vestavěného nábytku, stavebnic a hraček.  

Mezi velké investiční akce města, které se týkají základní školy, patřila především na
konci školního roku upgrade počítačové sítě, který provedla a následně bude ještě
dokončovat v dalších 2 etapách (podzimní a zimní prázdniny) PPSU Vysoké Mýto.  

Nákup majetku a investice ve školním roce 2020/21

Finanční zdroje Položka a množství Částka

EU Učební pomůcky 15.000,- Kč

MěÚ 4 licence, 2 věšákové stěny, 5 lavic – šatny, nábytek ŠD,
1 notebook, 1 monitor

174.000,- Kč

MěÚ Upgrade počítačové sítě 1.062.000,- Kč

KÚ 40 ks notebooky, licence, učební pomůcky 693.000,- Kč
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12. Vyhodnocení dotazníkového šetření k distanční výuce

Po  skončení  distanční  výuky  v rámci  objektivity  připravil  a  následně  zpracoval
pedagogický  tým (speciální  pedagog  a  psycholog)  dotazníkové šetření  online  pro
žáky i  jejich rodiče. 

Výsledky v podobě grafů najdete webových stránkách školy:

http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/aktualne-ze-skoly/vyhodnoceni-
dotaznikoveho-setreni-k-distancni-vyuce.html

Samozřejmě, že jsme si vědomi řady nedostatků, které tuto novou a nepoznanou
skutečnost v našem školství doprovázely. Všechno mělo však nějaký vývoj a naše
škola  se  snažila  na  něj  reagovat.  Řada  informací  nám  přicházela  přes  datovou
schránku  pozdě,  ale  uveřejnit  je  můžeme  jen  tehdy,  když  máme  vše  písemně
podloženo. To si mnoho rodičů neuvědomuje, že útržkovité zprávy, které se často
mění a způsobí chaos a zmatek, vypouští některá média ještě před oficiální tiskovou
konferencí.  Základním  poučením  v  této  složité  době  je  oboustranná  vzájemná
komunikace. Naše škola je připravena na tuto výzvu. 
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