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1. Základní a identifikační údaje 
 

Název a adresa školy:   Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 

Zaječice 49, PSČ 538 35 

IZO 102 142 157 

RED IZO 650 050 444 

IČO:    71005285 

Ředitel školy:   Mgr. Radek Machatý 

Typ školy:   základní škola 

Kapacita:   100 žáků, 5 tříd 

Součástí subjektu:  IZO 117 200 603 školní družina (kapacita 30 žáků) 

IZO 102 806 063 školní jídelna (kapacita 72 jídel) 

 

Právní forma školy  Příspěvková organizace od 1. ledna 2003 z rozhodnutí MŠMT 

Datum zařazení do sítě 1. ledna 1996 

Datová schránka 

 

Zřizovatel školy  Obec Zaječice 

    538 35  Zaječice 4 

Ředitel školy   Mgr. Radek Machatý, statutární orgán školy 

 

Prezentace školy a přehled o veškerých akcích lze nalézt na webových stránkách školy 

www.skolazajecice.cz. 

Škola vede školní matriku (přehled o žácích) prostřednictvím softwarového programu firmy Bakaláři. 

 

Charakteristika školy 

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim je málotřídní školou s pěti ročníky ve čtyřech třídách 

poskytující základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

Výuka probíhala v budově školy a na sportovištích obce Zaječice. Škola poskytovala vzdělávání podle 

školského zákona a poskytovala žákům komplexní základní vzdělávání. Cílem byl rozvoj duševní a 

fyzický, pro formování harmonicky rozvinutého člověka. Vytváříme školu pro praktický život. 

Budova školy je umístěna v klidné části obce u méně frekventované silnice. Součástí školního areálu 

je školní zahrada s herními prvky, pískovištěm a sportovními prvky. Školní družina a jídelna jsou 

v přilehlé budově.  

Škola je navštěvována nejen žáky ze Zaječic, ale i z obce Bítovany, příp. dalších obcí v regionu.  

Před začátkem školního roku došlo ke změně ředitele, který představil novou koncepci a inovaci do 

výuky. Došlo k velké rekonstrukci kabinetů, komplexní inventarizaci a posouzení (vyřazení – 

zachování) školních pomůcek, úpravě systému ukládání pomůcek do skříní a kompletnímu 

přebudování prostor pedagogické sborovny a ředitelny. Byl pořízen nový nábytek a položeny nové 

podlahy, včetně nových povrchů podlah. Ve třídách došlo k drobným úpravám, opravám a výmalbě, 

přesunům nábytku, výměně dveří a doplnění vybavení. Úpravami prošly školní chodby a šatny pro 

žáky. 

Materiální vybavení školy bylo v průběhu roku obnovováno. Byly zakoupeny nové nástěnné obrazy, 

nové učebnice, učební pomůcky do kabinetů a tříd. 

V lednu školu navštívila ČŠI, jejíž výstupní zpráva je kladná. Oproti poslední zprávě došlo ve všech 

sledovaných oblastech k pozitivnímu posunu. 
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V průběhu roku byla připravována projektová dokumentace pro předělání školního bytu na školní 

dílny, kuchyňku a multimediální místnost. Stejně tak byl připraven projekt pro komplexní řešení 

topných těles a kotlů v celé škole. Tyto úpravy by měly být realizovány ve školním roce 2019/2020. 

Základním rysem školní práce bylo vnášení nových pracovních postupů, zavádění nových výukových 

metod a zapojení do nových školních projektů. Důraz je kladen na klidné, až rodinné, pracovní 

prostředí a vzájemný respekt. I díky tomu nebylo nutné řešit výraznější problémy. Pohodová 

atmosféra, důvěra, dodržování stanovených pravidel a tvůrčí klidné pracovní prostředí pomohlo 

k předcházení problémům včetně důsledné prevence patologických jevů. 

Akce realizované školou a školní družinou se setkaly s kladnou odezvou. Došlo ke zlevnění a rozšíření 

nabídky odpoledních kroužků ve spolupráci s DDM Chrudim. Některé kroužky byly zcela kapacitně 

vyčerpány. Proběhla úspěšná škola v přírodě a žáci se společně s pedagogy zapojily do několika 

sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží. Velmi úspěšní byli žáci školy v matematických 

soutěžích. Množství soutěží nenarušuje výuku, naopak ji podporuje. Zájem rodičů přihlašovat své děti 

na akce školy je dán důvěrou v kvalitní práci pedagogického sboru. 

K zápisu do 1. třídy přišlo 14 dětí, z nichž 10 nastoupí do nové první třídy. Škola se bude snažit získat 

i žáky z okolních obcí pravidelnou nabídkou zajímavých akcí, Dny otevřených dveří nebo kvalitním 

vzdělávacím obsahem. 

 

Školská rada 

V červnu proběhly řádné volby do školské rady. Školská rada byla zvolena 4. června 2019. Rada je 

tříčlenná. 1 zástupce za zřizovatele, 1 za pedagogické pracovníky, 1 za zákonné zástupce žáků. 

Předsedkyně rady svolává jednání nejméně sedm dní před dnem jednání. V případě, že školská rada 

přizve k jednání i ředitele školy, platí tato lhůta i pro jeho pozvání. Ředitel školy může požádat o účast 

na jednání školské rady. 

Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Program jednání 

schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu jednání. 

Školská rada pracovala podle schváleného jednacího řádu a scházela se ke své práci pravidelně 2 až 3 

setkání ve školním roce. Všechna jednání byla konstruktivní. Zápisy z jednání jsou uloženy u ředitele 

školy. V novém složení se rada sešla pouze v ustavující schůzi. 

Na volební období 06/2019 – 06/2022 byli zvoleni tito členové: 

- předsedkyně Petra Bohuňková, zástupkyně zákonných zástupců 

- Ing. František Mihulka, zástupce zřizovatele 

- Jaroslava Kynclová, zástupkyně pedagogického sboru 

 

Školní stravování 

Ve stravování žáků zůstává hlavním úkolem kvalita a pestrost nabízených pokrmů. Většina žáků 

školní jídelnu využívala. Vedoucí školní jídelny zařazuje do jídelníčku novinky, doporučená jídla a 

pravidelně se vzdělává na odborných seminářích. Při tvorbě jídelníčku vycházíme z předepsaných 

norem. 

 

Školní družina 

Školní družina nabídla žákům pestrý program Ahoj, Česko, v němž se žáci seznamovali se 

zajímavostmi o ČR. Vedle toho byly připraveny další aktivity sportovního, uměleckého a 

vědomostního charakteru. Činnost družiny ke konci školního roku narušila blížící se rekonstrukce 

podlahy. Byly strhány parkety a vše bylo připraveno na pokládku nové krytiny, linolea a koberce. 

Družina byla poslední měsíc umístěna v hlavní budově školy. 

Výběr z akcí družiny: 
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Pravidelné návštěvy knihovny, rukodělná činnost podle ročních období, módní přehlídka, sáňkování, 

velikonoční vyrábění, třídění odpadu – ekologický program a akce k projektu Ahoj, Česko. 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi a jinými partnery 

Odborová organizace v uplynulém školním roce na škole nepracovala. 

Spolupráce probíhala s MŠ a ZŠ v regionu. Především s MŠ Bítovany, ZŠ Orel, ZŠ Chrast, ZŠ 

Lukavice a DDM Chrudim.  

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání 
Škola vyučuje ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Mravenčí škola“. 

 

Tento dokument byl vydán ředitelem školy dne 30. 8. 2019, s účinností od 1. 9. 2019 s č.j.: ZŠ/Dkš – 

8/2019. Dokument schválila Školská rada dne 29. 8. 2019. 

 

Školní družina vykonávala zájmovou činnost podle vlastního vzdělávacího programu pro školní 

družinu. Tento dokument byl projednán Školskou radou dne 29. 8. 2019, vydán 30. 8. 2019 s účinností 

od 1. 9. 2019. 
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Učební plán s časovou dotací pro jednotlivé předměty 

 

vzdělávací 

oblasti  
předměty 1. 2. 3. 4. 5. 

Naše 

dotace 

Minimální 

dotace 

Jazyk a jazyková ČJ 8 (2) 8 (1) 9 (2) 8 (1) 7 (1) 40 33 

komunikace AJ 
  

3 3 3 9 9 

Matematika MA 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 25 20 

a její aplikace 
        

Informační ICT 
    

1 1 1 

a komunikační 
        

technologie 
        

Člověk a jeho svět PRV 2 3 (1) 2 
  

7 12 

  
VL 

   
2 2 (1) 4 

 

  
PŘ 

   
2 (1) 2 

4        

/15  

Umění a kultura 
 

VV 2 2 2 1 1 8 12 

 
HV 1 1 1 1 1 

5        

/13  

Člověk a zdraví TV 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce PČ 1 1 1 1 1 5 5 

disponibilní hodiny 
       

16 

minimální počet 

hodin  
18 18 22 22 22 

  

maximální počet 

hodin  
22 22 26 26 26 

  

naše dotace 
 

21 23 24 25 25 118 118 
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Počet tříd a počty žáků 

Počet k 30. 9. 2018 (stejný počet k 30. 6. 2019) 

Třída Chlapců Dívek Celkem 

I. (1. ročník) 9 8 17 

II. (2. ročník)   7 2 9 

     (3. ročník)  6 3 9 

III. (4. ročník) 8 12 20 

IV. (5. ročník) 6 6 12 

 Celkem 36 31 67 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve škole bylo ve školním roce zaměstnáno celkem 5 pedagogických pracovníků (z toho 1 muž). 

Aprobovaně bylo odučeno 89% vyučovacích hodin (109 vyučovacích hodin). Zajištění plně 

aprobované výuky brání především nedostatek kvalifikovaných učitelů. Druhým problémem jsou 

hodiny, které nevytvoří případným zájemcům plný úvazek. Neaprobované hodiny jsou přiděleny 

zkušeným pracovníkům, kteří mají s výukou dostatečnou zkušenost. 

Pedagogický sbor je stabilizovaný. Čtyři pedagogové pracují na stejném pracovišti déle než 10 let.  

Vedoucí pracovník – ředitel školy se stupně řízení II a vedoucí školní jídelny se stupněm řízení I. 

Ve škole pracuje školní metodik a koordinátor prevence a metodik ICT. 

 

Věkové rozložení pedagogického sboru: 

Věk pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků 

Do 30 let 0 

31 – 40 let 0 

41 – 50 let 3 

51 let a více 2 

 

Ve škole byly ve školním roce zaměstnány 3 nepedagogické pracovnice. 1 na pozici školnice, 1 na 

pozici vedoucí školní jídelny a zároveň kuchařky, 1 na pozici pracovníka obchodního provozu. 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis do prvního ročníku proběhl dne 2. dubna 2019. K zápisu do 1. třídy se dostavilo 14 dětí. Z toho 

4 děti po odkladu povinné školní docházky. Deset dětí nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2019/2020, 

4 žáci dostali odklad povinné školní docházky. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

1. ročník 

prospělo s vyznamenáním 17 

prospělo 17 

neprospělo 0 

počet omluvených hodin 632 

průměrný počet omluvených hodin 37,176 

průměrný počet neomluvených hodin 0 

 

2. ročník 

prospělo s vyznamenáním 9 

prospělo 9 

neprospělo 0 

počet omluvených hodin 304 

průměrný počet omluvených hodin 33,778 

průměrný počet neomluvených hodin 0 

  

3. ročník 

prospělo s vyznamenáním 6 

prospělo 3 

neprospělo 0 

počet omluvených hodin 186 

průměrný počet omluvených hodin 20,667 

průměrný počet neomluvených hodin 0 

 

4. ročník 

prospělo s vyznamenáním 8 

prospělo 12 

neprospělo 0 

počet omluvených hodin 559 

průměrný počet omluvených hodin 27,95 

průměrný počet neomluvených hodin 0 

 

5. ročník 

prospělo s vyznamenáním 8 

prospělo 4 

neprospělo 0 

počet omluvených hodin 557 

průměrný počet omluvených hodin 46,417 

průměrný počet neomluvených hodin 0 
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Z 5. ročníku odešlo 12 žáků. 10 žáků podalo žádost o přestup do 6. ročníku do ZŠ Chrast, 1 žák do ZŠ 

Slatiňany a 1 žák do ZŠ Pardubice, Štefánikova. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Školní metodik prevence zpracoval pro školní rok 2018/2019 nový Minimální preventivní program, do 

kterého zapracoval novinky vydané příslušnými orgány. MPP je dostupný všem pedagogům. Každý 

problém je možné díky málotřídnímu uspořádání školy a každodennímu kontaktu se všemi žáky školy 

vyřešit hned v počátku. Intenzivně je spolupracováno i se zákonnými zástupci žáků a nezávislými 

organizacemi (Archa Chrudim, PPP Chrudim a další). 

Je potěšující, že jsme se v celém roce věnovali prevenci, a nebylo nutné řešit závažný problém 

výchovného ani vzdělávacího charakteru. Třídní učitelé se žáky pracují v rámci hodin. Do školy jsou 

zváni odborníci a členové Policie ČR, aby děti pravidelně seznamovali s nebezpečím na internetu 

(např. sociálních sítích), ale i s problematikou domácího násilí, užívání nepovolených návykových 

látek a sexuální výchovou mladistvých. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Pro školní rok byl stanoven plán DVPP. Pedagogové navštívili celkem 9 odborných seminářů, 

konferencí a pedagogických pracovních skupin. Zvláštní pozornost jsme ve vzdělávání věnovali 

oblasti informačních technologií. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Škola v průběhu školního roku připravila mnoho akcí v rámci vyučování, ale mimo něj. O aktivitách 

jsme veřejnost pravidelně informovali na inovovaných webových stránkách www.skolazajecice.cz, 

kde se veřejnost mohla dozvědět o plánovaných i uskutečněných akcích, včetně fotografií. 

Pravidelně vycházel i školní časopis Mraveniště, do něhož přispívali nejen učitelé, ale i žáci školy. 

 

Akce školy 

Divadelní představení Poklad kapitána Baltazara 

Výstava zemědělské techniky a drobného zvířectva při SZeŠ v Chrudimi 

Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku a veřejnost v KD Zaječice 

2x sběr papíru a druhotných surovin 

sběr léčivých bylin a pomerančové kůry 

Keramická dílna v DDM Chrudim – vánoční motivy 

vystoupení pro OÚ Zaječice s programy k Vítání občánků, Zlatým a stříbrným svatbám občanů 

Rozsvěcení vánočního stromu před OÚ Zaječice 

Mikuláš ve škole 

Vánoce v EU – program Eurocentra Pardubice 

Vánoční program ve Švýcárně Slatiňany 

Kabaret v Popletově – kulturní program 

Den otevřených dveří v březnu 

Postavím si domeček – kulturní hudební pásmo M. Novozámské a sboru Bonifantes 

Zdravé zoubky pro žáky 1. ročníku 

Velikonoce v EU – výukový program Eurocentra Pardubice 

Výtvarné Zaječice – 24. ročník výtvarné soutěže v regionu 

Tříkrálová charitativní sbírka pro Charitu ČR 

Pomáháme dětem – charitativní sbírka  

http://www.skolazajecice.cz/
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Škola v přírodě – Nekoř v Orlických horách 

Pasování na rytíře čtenářství – kulturní program s ochotnickým hereckým spolkem pro veřejnost v KD 

Zaječice 

Den Matek – kulturní program pro veřejnost v KD Zaječice 

Veselé dopoledne se skákacím hradem – sportovní akce pro žáky školy na závěr školního roku 

 

Výukové programy a aktivity 

Dopravní hřiště v Chrudimi 

Matematická soutěž Pangea 

Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku 

Co se skrývá pod zemí – výukový program o archeologii od Muzea Pardubice 

Nebezpečí kyberšikany ve spolupráci s Policií ČR 

Dopravní výchova ve spolupráci s Policií ČR 

Mezinárodní matematická soutěž Klokan pro žáky 2. – 5. ročníku 

Jak se dělá animovaný film – beseda s C. Podolským 

Dravci – výukový program 

 

Projektové dny v rámci šablon MŠMT II. 

Učíme se pomáhat si – zdravotní problematika pro žáky 1. – 2. ročníku 

Jak si poradit v krizové situaci – zdravotní problematika pro žáky 3. – 5. ročníku 

Včely a jejich život – přírodovědný projekt pro žáky 1. – 5. ročníku 

 

Sportovní akce a turnaje 

3x Basketbalová Rental.cz liga škol z Pardubického kraje – účast žáků 1. a 2. ročníku 

Čeps cup ve florbalu 

Čeps cup ve florbalu  

šachové turnaje ve spolupráci s TJ Sokol Zaječice v průběhu celého roku 

Škola v pohybu – projekt FAČR 

McDonald´s cup – fotbalový turnaj, okresní kolo 

 

Celoroční školní projekty 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

Sportuj ve škole 

Sazka olympijský víceboj 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 
 

V lednu 2019 školu navštívila ČŠI v rámci pravidelné kontrolní činnosti. Předmětem činnosti bylo 

zjišťování hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování 

školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy. 

Silnými stránkami školy byly shledány metody a formy práce vedoucí k aktivitě a zaujetí žáků ve 

výuce, účelový obsah a provedení sebehodnocení žáků, učení v souvislostech. Škole bylo doporučeno 

nastavit systém kontrolních mechanismů, více pracovat s pochvalami a oceněním, diferencovat 

podporu nadání některých žáků vyšší náročností zadání. 

 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se zapojila významnou měrou do projektu šablon MŠMT II. Pro ZŠ byly připraveny tyto 

šablony (celkem 44 šablon): 

DVPP 8x 

Vzájemná spolupráce pedagogů na ZŠ 4x 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 4x 

Clil ve výuce ZŠ 2x 

Nové metody ve výuce 1x 

Zapojení ICT technika do výuky 3x 

Klub pro žáky 2x 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 6x 

Projektový den na ZŠ 14x 

 

Pro ŠD byly připraveny tyto šablony (celkem 28 šablon): 

DVPP 3x 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých ŠD 2x 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání 2x 

Projektový den v ŠD 16x 

Projektový den mimo ŠD 5x 

 

12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery 

V úvodu školního roku byla ukončena spolupráce s Kroužky východní Čechy z důvodu nízké 

naplněnosti nabízených kroužků a vyšším finančním nárokům. Během září byla dohodnuta nová 

spolupráce s DDM Chrudim a bylo nabídnuto několik kroužků, které vedli zkušení lektoři. Naplněnost 

sportovních kroužků byla 100%, u dalších kroužků přes 85%. 

Nabízeny byly tyto kroužky: 

Florbal 

Netradiční míčové hry 

Tvořivé dílničky I. a II. 

Angličtina pro nejmenší 

 

Ve spolupráci s TJ Sokol Zaječice byl pro žáky připraven šachový kroužek, který postupně 

navštěvovalo až 17 žáků. Žáci se pod vedením zkušeného trenéra zúčastnili šachových přeborů 

východních Čech, z nichž přivezli několik medailí. 

V přeboru školy si každý účastník kroužku našel „nešachistu“ a během dne ho šachy naučil. 
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Spolupracovali jsme s Občanskou besedou Zaječice, která nám ochotně vypomohla s organizací a 

přípravou občerstvení při akcích pro veřejnost. Kulturní akce byly vždy skvěle zajištěny a komunikace 

byla dobrá. 

 

13. Vlastní hodnocení školy 
 

Ve školním roce došlo k výraznému nárůstu počtu žáků. To je ukazatelem důvěry veřejnosti v kvalitní 

vzdělání. S novým vedením školy přišly nové koncepční i praktické změny, které se v průběhu roku 

zabíhaly do provozu. 

Mnoho žáků dosáhlo výborných výsledků v matematice, logických soutěžích a sportovních 

disciplínách. Výrazně stoupl počet akcí pořádaných ve spolupráci se sportovními svazy. Zlepšila se 

propagace školy prostřednictvím webových stránek školy, které denně navštěvuji více než 100 

unikátních návštěv. 

Vzdělávací výsledky jsou výborné. Většina žáků dosáhla při svém studiu na vysvědčení 

s vyznamenáním. Slabším žákům je věnována individuální péče a možnost doučování. 

Postupně dochází k inovaci pomůcek a vybavení školy. Staré a nefunkční pomůcky jsou postupně 

nahrazovány moderními dynamickými pomůckami. Díky šablonám MŠMT je možné zakoupit i 

pomůcky, které jsou na běžný rozpočet dražší. Postupně dojde k obnově ICT vybavení, včetně záměru 

zakoupit do každé třídy velký multi-dotykový zobrazovač. 

 

14. Koncepční rozvoj do dalšího období 
 

V novém školním roce budeme pokračovat v nastolených změnách pro zkvalitnění výuky a zázemí 

školy. I nadále budeme ve spolupráci a za podpory zřizovatele rekonstruovat vnitřní prostory budovy. 

Plánujeme úpravy chodeb a obložení, lepší zabezpečení školy, zhasínání světel na čidla a vybavování 

tříd. Ve školní jídelně dojde k sejmutí obložení zdí a úpravě šaten. 

I nadále chceme spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty. Nově připravujeme Vánoční jarmark, 

velikonoční výstavu a další dílčí akce. V roce 2019 bude probíhat celoškolní projekt Rok knihy. 

Plánujeme postupný nákup nových moderních učebních pomůcek z rozpočtu obce a dotací šablon 

MŠMT. V průběhu celého roku budeme čerpat dotace na akce z šablon MŠMT na doučování, školní 

klub, projektové dny, a to jak ve škole, tak ve školní družině. 

Postupně budeme upravovat školní vzdělávací program v návaznosti na úpravy a školní prostory, 

stejně tak v návaznosti na zkvalitňování výuky. Díky novému financování máme možnost snížit počet 

spojených hodin na minimum. Tím vznikne větší prostor pro osobní práci se žáky. 

 

 

 

Zpracoval Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

Dne 14. října 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


