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1. Charakteristika školy 

 
Základní škola 

 Vidlatá Seč 

 Příspěvková  organizace 

 

 Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč 

 

 Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová 

 

E-mail: zs.vidlatasec@seznam.cz 

 

www stránky: www.zsvidlatasec.cz 

 

Vzdělávací program:  

1., 2., 3., 4. a 5.třída – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Typ školy: malotřídní škola 1. – 5. ročník 

                  školní družina 

                  školní jídelna 

 

Přehled zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD – 4 

                                       nepedagogických - 3 

  

Počet žáků: 1.ročník – 4 

                    2.ročník – 4 

                    3.ročník – 9 

                    4.ročník – 6 

  5.ročník - 5               

 

                   celkem 28  žáků 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

2. Zápis do 1. třídy: 
  
Přijímacím řízením prošlo celkem 9 žáků. 

     

K povinné školní docházce bylo přijato 5 žáků.  

mailto:zs.vidlatasec@seznam.cz
http://www.zsvidlatasec.cz/


3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

I. třída – spojeny  ročníky    1. a 2. 

II. třída -  spojeny ročníky   3., 4. a 5. 

 

 

Všichni žáci splnili osnovy Školního  vzdělávacího  programu  pro základní 

vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo nebyl klasifikován 

nedostatečně. Žák 4.třídy je vzděláván podle IVP.  

24  žáci prospěli s vyznamenáním.  

           

Byla udělena důtka třídního učitele. 

 

 

Jsme zapojení do projektů: 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ II vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy – byl ukončen v lednu 2021 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ III vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy – do srpna 2022 

 Litomyšl – Místní Akční Plán II 

 

 

Tento školní rok byl složitý a náročný. Po vyhlášení nouzového stavu jsme 

dlouhou dobu učili on-line. Naštěstí téměř všichni žáci se zapojili do této 

výuky. Pravidelně jsme se potkávali s jednotlivými třídami a vyučovali 

hlavní předměty. Pouze jedna žákyně 1.třídy neměla možnost se připojovat. 

Té jsme zadávali úkoly v programu Škola v pyžamu a učila se s ní doma 

maminka. 

Výuka byla náročnější, ale protože máme málo početné třídy, byla úspěšná. 

Po návratu žáků do školy jsme nabídli žákům individuální doučování. 

Někteří to využili, někteří zájem neměli. Jedna žákyně ze 3.třídy se nám 

nadále vzdělávala doma. Rodiče využili možnosti omluvené absence 

z důvodu nesouhlasu s nošením roušek a testováním. Žákyni byly zasílány 

úkoly, průběžně byla v programu Teams zkoušena. 

Protože jsme se potkávali pravidelně, probrali jsme dostatečné množství 

učiva a nemusíme žádné učivo převádět do dalšího ročníku.  

 

 

 

 

 



4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –39  roků  praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 
 

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ Litomyšl – 

speciální pedagog, 22 let praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 

 

Hana Olbrichová – vychovatelka ŠD – obor vychovatelství bakalář - 3 

roky praxe jako vychovatelka v léčebně, 18 let praxe ve ŠD na ZŠ.  

Vzdělání – studijní obor Vychovatelství v bakalářském programu 

 
 

Dana Osecká – uklízečka, pracuje zde 8. rokem. 

 

Iva Synková – kuchařka, pracuje zde 1.rokem. 

 

 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

 

Mgr. Věra Rejsová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Na mně záleží – péče o vlastní psychohygienu 

 Novely právních předpisů od 1.1.2021 se zaměřením na dopady ve 

školství 

 Školský zákon a novely školských předpisů 

 Zápis do 1.ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické 

gramotnosti 

 Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele 

 Školní systematické konstelace – jak nevyhořet 

 On – line setkání výchovných poradců 

 On – line setkání metodiků prevence 

 Jak na nový RVP ZV ve škole 

 Stress management – kabinet vedení školy 

 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky. 



Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 On-line setkání výchovných poradců 

 On line setkání metodiků prevence 

 

 

Hana Olbrichová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro ZŠ 

 Nové nápady pro výuku informatika 1.stupeň II. 

 Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele 

 

Linda Kopecká 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 

 English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 

 Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 

 Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele 

 30 her do výuky AJ na 1.stupni ZŠ 

 

Iva Synková 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky školních jídelen 

s absolvováním hygienického minima, systém HACCP 

 Zařazování do spotřebního koše 

 Nařízení v požadavcích na stravovací služby č.852/2004 v Kapitole 

XII,vyhláška 490/2000 Sb., příloha š.3 odst. 

 

Dana Osecká 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Nařízení v požadavcích na stravovací služby č.852/2004 v 

Kapitole XII,vyhláška 490/2000 Sb., příloha š.3 odst. 

 

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Tento rok byl velice ovlivněn vyhlášením mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví. Byly uzavřeny školy, proto došlo ke zrušení 

mnoha akcí, které se měly na naší škole uskutečnit.  

 

 



Účast na soutěžích 

 

 

Bambini cup 2020-v rámci slavnostního otevření nového školního hřiště 

v Dolním Újezdě proběhl tradiční turnaj v malé kopané pro malé školy. 

Tým z naší školy obsadil 3.místo. 

 

Prezentace školy 

 

 

Zápis do 1.třídy – proběhl  pouze za přítomnosti rodičů, budoucího 

prvňáčka a paní ředitelky. K zápisu se dostavilo 9 dětí, do 1.třídy bylo 

přijato 5 žáků. Jedná se o 3 dívky a dva chlapce. 

 

Veřejná sbírka – každý rok spolupracujeme s Fondem Sidus – vracíme 

dětem úsměvy. Vybrané peníze za prodej dárků je určen na vybavení 

dětských zdravotních zařízení a na pomoc individuálním pacientům. 

 

Časopis ,,Zpravodaj“ – pravidelně přispíváme do obecního časopisu, kde 

obyvatele Vidlaté Seče informujeme o dění ve škole. 

 

Časopis ,,Školáček‘‘ – vydáváme pro rodiče našich dětí. Rodiče 

informujeme o plánovaných i již konaných akcí. Vše doplňujeme 

fotografiemi. 

 

 

 

Další školní aktivity 

 

Žáci se během celého školního roku zúčastňují  akcí, které pro ně připravují 

jak paní učitelky, tak nám je nabízejí různé spolky. Z těchto nabízených 

programů vždy pečlivě vybíráme právě ty, které jsou pro děti určitým 

přínosem a děti si z nich odnášejí další poučení a pocity radosti. 

Ve školním roce 2020 – 2021 se jednalo o tyto akce: 

 

- jsou seřazeny postupně, jak se ve školním roce konaly. 

-  

Plavecký výcvik – všichni žáci naší školy mají možnost zúčastnit se 

plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Poličce. Žáci 3. a 4.třídy mají 

plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy povinnou. Žáci měli z důvodu 

dotace dopravu zdarma. 

 



Pasování na čtenáře – z důvodu uzavření škol v minulém školním roce se 

pasování na čtenáře konalo až  v září. Žáci již 2.ročníku byly pasování na 

čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli. Obdrželi čtenářský průkaz a 

pěknou knížku. 

 

Mikuláš a čert – tradiční setkání s těmito postavami, které žáky 

obdarovaly, ale některé také pokáraly. 

 

Vánoční besídka – tentokrát jen pro žáky. Povídali jsme si o vánočních 

zvycích, žáci obdarovávali své kamarády, ale i učitele pěknými dárky. 

 

Výtvarná dílna ve školní družině – z projektu MŠMT Šablony II byla 

realizována dílna – výroba z pedigu. Žáci si vyráběli motýlky a květinky. 

 

Ovoce a zelenina do škol – v rámci projektu Ovoce do škol získala naše 

škola ochutnávkový koš z různými druhy ovoce a zeleniny. Vše měli 

možnost ochutnat a poznat. 

 

Mléko do škol - Také z tohoto projektu jsme získali ochutnávkový koš 

s mléčnými výrobky. Vše žáci ochutnali. 

 

Výtvarné dílny v Městské galerii  v Litomyšli  - žáci se zúčastnili 

výtvarné dílny – Protisk. Rozlitá kapka tiskařské barva v přeloženém papíře 

vytváří pomocí kreslení tužkou  nebo prstem kouzelné tvary. 

 

Návštěva knihovny – tentokrát měli žáci možnost si vyzkoušet různé 

deskové hry. 

 

Hudební  vystoupení ,,Písničky starých řemesel“ – úžasné vystoupení 

učitelů hudby z lidové školy ze Žďáru nad Sázavou. 

 

Jízda zručnosti na kolech – na místních hřišti si žáci  vyzkoušeli jízdu na 

kolech po prkně, mezi kuželkami a ve vyznačené trase. 

 

Geomag – oblíbené stavění z magnetické stavebnice. Vznikaly krásné 

stavby  - věže, koule, domy. 

 

 

 

 

 



7. Hodnocení poradenských služeb 

 

Při řešení problémů v oblasti vzdělávání spolupracujeme s PPP v Ústí nad 

Orlicí a s SPC Bystré, Polička. Protidrogová prevence probíhá podle 

Minimálního preventivního programu.  

 

V případě potížích při distanční výuce jsme mohli využít  rady při online 

setkáních s Mgr. Petrou Novotnou, ředitelkou PPP Ústí nad Orlicí. 

 

Žáci se mohou zapojit  do šesti kroužků, které na naší škole pracují –

výtvarný kroužek, přírodovědný kroužek, počítače, sportovní hry, 

náboženství a zpívání. Bohužel činnost kroužků nabyla zahájena z důvodu 

vyhlášeného nouzového stavu v naší zemi.  

Žáci mohou každý den chodit ihned po vyučování do školní družiny, kde si 

pro ně paní vychovatelka  připravuje různé činnosti – sportovní i  pracovní. 

Žáci ke hraní využívají celý prostor školy. Snažíme se naplnit volný čas 

dětí vhodnými činnostmi. 

 

 

8. spolupráce s odborovou organizací 
 

Na naší škole nepracuje odborová organizace. 

 

 

9. Spolupráce s dalšími partnery 
 

Naše škola spolupracuje s Mateřskou školou Jarošov. Realizujeme 

vzájemné návštěvy. Budoucí prvňáci se seznamují s paní učitelkou a 

s novou školou ještě před nástupem do 1.třídy. 

 

 

10. Vyhodnocení preventivní strategie 
 

Školní  rok 2020/2021 byl pro nás všechny velmi náročný, neboť po 

většinu celého roku probíhala distanční výuka. Ta byla uskutečňována 

z nařízení Vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav. Celý svět se potýkal 

s pandemii Covidu   19. Přesto v době, kdy byla povolena, třeba i 

s určitými hygienickými  nařízeními, prezenční výuka, jsme se  snažili   na 

své žáky  kladně působit, zajímat se o jejich problémy a společně s rodiči 

jsme  se snažili  také  najít nejvhodnější řešení, které by se stalo vhodnou 

prevencí a napomohlo by zvyšovat odolnost žáků vůči patologickým 



jevům. V tomto školním roce jsme  častěji komunikovali s rodiči, neboť 

část roku byl nařízený  lockdown a my chtěli zůstat alespoň 

prostřednictvím e-mailu  a videa v kontaktu. 

O problémech týkajících  se  nebezpečí zneužívání návykových látek dětmi 

a mladistvými  jsme se snažili informovat především rodiče.   S žáky jsme 

se snažili zůstat v kontaktu a působit na ně prostřednictvím videa.  

V tomto školním roce metodik prevence  a ředitelka školy  navštěvovali  

pravidelně  webinář, který pořádala PPP Ústí nad Orlicí. Zde se on-line 

řešily problémy, které s návratem žáků do prezenční výuky mohou nastat. 

O všem byli informováni i ostatní pedagogičtí pracovníci. 

 

 

Personální zajištění: 

 

Ředitelka školy:    zajišťovala organizační a personální opatření ke zlepšení  

školního klima. Monitorovala efektivitu prevence sociálně patologických 

jevů a chování žáků při návratu do prezenční výuky. 

 

Metodik  prevence:   diskutoval pravidelně s učiteli v oblasti drogové 

prevence, sledoval a hodnotil realizaci minimálního preventivního 

programu, který vytvořil.  V tomto náročném období se snažil působit na 

žáky při on-line výuce a při prezenční výuce probíral problémy s návratem 

do školy.                    

 

Výchovný  poradce:  v případě problému navrhoval řešení při porušování 

pravidel, po poradě s třídním učitelem navrhoval návštěvu odborného 

pracoviště a společně s ostatními pedagogy  se zaměřoval na žáky, kteří by 

mohli být jakkoliv ohroženi a snažil se o nápravu, dále komunikoval 

s rodiči žáků, kteří by mohli být ohroženi školními neúspěchy po návratu 

do prezenční výuky.  

 

 

Cíle prevence: 

Ve školním roce 2020-2021 se naše prevence soc. patologických jevů u 

dětí zaměřovala na tyto oblasti: 

 

  Násilí a šikana 

 Předcházení školnímu neúspěchu 

 Psychická podpora žáků při návratu do školy 

 Syndrom zneužívaných a týraných dětí 

 Ohrožení mravní výchovy dětí 

 Záškoláctví 

 Kriminalita a vandalismus 



 Užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření 

 

Naplňování hlavních cílů: 

 

Vytváření příznivého klima ve třídě. 

Snaha o osvojení  ZŽS. 

Snaha o  včasné rozpoznání specifické poruchy učení, 

Spolupráce  s PPP při diagnostice specifických poruch učení. 

Zvyšování  spolupráce s rodiči. 

Rozvíjení  schopnosti vést komunikaci a umění říci ne. 

Dramatizace, řešení modelových situací. 

Podporovaní  děti v jejich dovednostech a schopnostech. 

Stanovení určitých pravidel a kontrola  jejich dodržování. 

Zvyšování  zdravého sebevědomí. 

Nabízení  různých mimoškolních aktivit. 

 

11. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 

Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, který je platný k 1.9.2016. 

 

Pravidelně aktualizujeme naše www stránky, kde všechny informujeme o 

dění ve škole.  

 

Cíle pro rok 2021 - 2022 

 

1. Propagace školy – www stránky, příspěvky do regionálních časopisů 

2. Pokračování činnosti kroužků 

3. Pokračování v projektech: 

-MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ III vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy – platnost 1.9.2020 – 31.8.2022 

- Místní akční plán MAP II 

4. Výuka zajímavá a přitažlivá 

5. Pokud by nastala opět situace, kdy by nemohli žáci docházet do 

školy, budeme vyučovat on-line – program Teams. Ten se nám 

osvědčil i v letošním školním roce. 

 

Dále chceme pokračovat v organizování akcí, které se osvědčily a jsou 

žáky oblíbeny. 

 

 Noční pobyt ve škole 

 Vánoční koledování 



 Účast na školním karnevale 

 Příprava oslavy Dne matek 

 Pohádkový zápis do 1.třídy 

 Příspěvky do místního zpravodaje a regionálního deníku 

 Vydávání vlastního časopisu Školáček 

 Pomoc při organizování Dne dětí 

 Škola v přírodě 

 Aktualizace www stránek 

 

12. Školská rada 

 
Školská  rada  pracuje na škole ve složení – 1 zástupce rodičů, 1 za učitele 

a 1 za zastupitele obce. 

Pravidelně se setkávají a schvalují dokumenty a řeší problematiku chodu 

školy. 

 

 

13. Údaje o výsledcích ČŠI 
 

V letošním školním roce proběhla kontrola ČŠI dne 17.6.2021. Předmětem 

inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti 

základní školy v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. 

Zjišťování informací bylo realizováno formou on-line. Paní ředitelka 

odpovídala na otázky a třídní učitelka vyplnila dotazník. 

 

 

 

14. Základní údaje o hospodaření – rok 2020 
 

 

Prostředky na platy  

 

Vyčerpáno celkem: 2 803 180,-Kč Z toho čerpáno z:  

 

Dotace KÚ:  

UZ 33353 2 634 686,-Kč  

UZ 33353 OON 30 000,-Kč  

UZ 33063 69 727,-Kč (OP VVV-2)  

UZ 33063 OON 39 000,-Kč (OP VVV- 2)  

UZ 33063 29 767,-Kč (OP VVV -3)  

 



ONIV:  

Dotace UZ 33353  

Učební pomůcky, notebooky: 54 388,90 Kč  

Zákonné pojištění: 10 820,50,- Kč  

Odvod do FKSP: 51 896,70 Kč  

SP: 638 773,- Kč  

ZP: 233 967,90 Kč  

 

Dotace UZ 33063 – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - 3  

Odvod do FKSP: 484,50,-Kč  

SP: 6 008,50 Kč  

ZP: 2 179,-Kč  

Zákonné pojištění: 102,-Kč  

Ostatní služby: 7 500,-Kč  

 

Dotace UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání-2  

Cestovné: 1 872,-Kč  

Semináře: 44 750,-Kč  

Fotoaparát: 7 066,-Kč  

Odvod do FKSP: 1 395,-Kč  

Zákonné pojištění: 292,-Kč  

ZP: 6 273,-Kč  

SP: 17 293,-Kč  

 

Dotace od obce  

Spotřeba materiálu: 163 862,40  Kč  

Spotřeba energie+vodné: 148 824,88  Kč  

Opravy a udržování: 21 416,80,-  Kč  

Cestovné: 2 398,-  Kč  

Ostatní služby: 100 328,06  Kč  

Ost.nákl.z činnosti: 7 585,10 Kč  

Jiné daně a poplatky: 30,-  Kč  

Zákonné soc.náklady: 4 857,30  Kč  

Manka a škody: 2 970,15  Kč  

 

Celkem dotace UZ 33353  3 654 533,-  Kč /SÚ 672 

Celkem dotace od obce 400 000,-  Kč /SÚ 672 

Celkem dotace UZ 33063 – 2 187 668,-  Kč /SÚ 672 

Celkem dotace UZ 33063 – 346 041,-  Kč  

 

Přidělená dotace UZ 33063 – 3 237 071,- Kč 

(náklady rok 2020 – 46 041,- Kč) 

 



Přidělená dotace UZ 33063 – (2) 472 914,- Kč 

(náklady rok 2018 – 5 672,- Kč) 

(náklady rok 2019 – 195 530,- Kč) 

(náklady rok 2020 – 187 668,-  Kč) 

 

Celkem dotace /SÚ 672/ 4 288 242,- Kč 

 

 

 

Dne 31.8.2021     Věra Rejsová, ředitelka ZŠ 


