
 

 

 

 

 VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 

 

 

2021 - 2022 

 

 

 

 

 Základní škola 

 

 

 Vidlatá  Seč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - 2 

  

Počet žáků: 1.ročník – 6 

                    2.ročník – 4 

                    3.ročník – 4 

                    4.ročník – 7 

  5.ročník - 6               

 

                   celkem 27  žáků 

                

Spádová škola pro obce: Vidlatá Seč 

                                         Chotěnov 

                                         Jarošov 

                                         Nová Ves 

 

2. Zápis do 1. třídy: 
  
Přijímacím řízením prošlo celkem 7 žáků. 

     

K povinné školní docházce bylo přijato 7 žáků.  

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


3.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

I. třída – spojeny  ročníky    1., 2. a 3. 

II. třída -  spojeny ročníky    4. a 5. 

 

 

Všichni žáci splnili osnovy Školního  vzdělávacího  programu  pro základní 

vzdělávání a postupují do dalších ročníků. Nikdo nebyl klasifikován 

nedostatečně. Jeden žák 4.třídy byl vzděláván podle  Školního  

vzdělávacího  programu  pro základní vzdělávání – individuální 

vzdělávání. Jeden žák v 5.ročníku byl vzděláván podle individuálního 

vzdělávacího plánu. 

24  žáci prospěli s vyznamenáním.  

           

Byla udělena jedna důtka třídního učitele a dvě důtky ředitele školy. 

 

 

Jsme zapojení do projektů: 

 MŠMT  Šablony pro MŠ a ZŠ III vyhlášenou ČR – Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy – do srpna 2022 

 Litomyšl – Místní Akční Plán II 

 

 

V tomto školním roce pokračovala covidová situace. Naštěstí již nedošlo 

k uzavření škol. Muselo probíhat pravidelné testování, ale mohli jsme se 

učit ve škole. Rodiče žáků s tím souhlasili, vše probíhalo v poklidné 

atmosféře.  Postupně se také rozbíhal kulturní i život naší školy, který byl 

poslední dva roky velice utlumen. 

 

 

 

4.Přehled pracovníků školy 
 

Věra Rejsová – ředitelka –40  roků  praxe ve školství. 

Vzdělání – Učitelství pro 1.stupeň základní školy 

 
 

Dana Holomková – učitelka – Gymnázium Litomyšl a VOPGŠ Litomyšl – 

speciální pedagog, 23 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, 19 let praxe ve ŠD na ZŠ.  

Vzdělání – studijní obor Vychovatelství v bakalářském programu 

 
 

Dana Osecká – uklízečka, pracuje zde 9. rokem. 

 

Iva Synková – kuchařka, pracuje zde 2.rokem. 

 

 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

 

Mgr. Věra Rejsová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Inspirace pro 1.ročník MAP II 

 Kazuistický den s Karlou Maříkovou 

 Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 

 Činnostní učení na 1.stupni 

 FKSP-online 

 Pedagogická intervence- její financování a vykazování  

 Rozšíření číselného oboru do 100 

 Začlenění dítěte z Ukrajiny do ZŠ 

 Komunikační dovednosti ve školní praxi 

Během školního roku se zúčastňuje porad týkajících se školské 

problematiky, které organizuje Střední článek. 

 

 

Dana Holomková 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Zlomky a desetinná čísla v 5.ročníku 

 Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

 On-line setkání výchovných poradců 

 On line setkání metodiků prevence 

 

 

Hana Olbrichová 

Během školního roku se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí: 

 Rozvoj informativního myšlení u žáků 1.stupně ZŠ – praktický kurz 

k nové informatice 



 Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ 

 Oblastní workshop ICT 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček- Informační systémy pro 

1.stupeň ZŠ 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie pro 

1.stupeň ZŠ 

 Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK 

 

 

Linda Kopecká 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 

 Jak budovat schopnost komunikace od prvních slůvek v angličtině 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a 

programování 1.stupeň 

  Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky 1,stupeň 

 Tvořivé aktivity a hry ve výuce AJ na 1.stupni ZŠ 

 Oblastní Workshop ICT 

 Činnostní učení AJ ve 3.ročníku ZŠ 

 

 

Iva Synková 

Během školního roku se zúčastnila této vzdělávací akce: 

 Školení hygienického minima, Zásady SVHP a systému HACCP 

 Hygienické minimum 

 Zařazování do spotřebního koše 

 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 
 

V tomto školním roce se pomalu rozbíhaly jednotlivé tradiční akce, ale i 

kulturní, interaktivní a vzdělávací akce, které v minulém roce nebyly. 

 

 

 

 

 



Účast na soutěžích 

 

Přírodovědná soutěž 

 

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 –K zápisu se dostavilo 8 dětí, do 1.třídy bylo přijato 7 

žáků. Jedná se o 1 dívku a 6 chlapců. 

 

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 2021 – 2022 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.  

 

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. 

 

Hudební pořad s Martinem Kubátem – žáci poslouchali hudební pořad 

Hudební výlety. Žáci se učili vnímat hudbu a uchopit ji.  

 

Dopravní výchova – ve Středisku volného času v Litomyšli proběhla 

výuka dopravní výchovy. Nejprve poslouchali teorii, pak následoval test 

znalostí a nakonec žáci zhlédli krátké dokumenty o nebezpečném chování 

na silnici. 

 

Návštěva Oblastní charity Chotovice- tato aktivita hrazená ze Šablon III 

se týkala pracovních dovedností. Žáci si vyráběli andílka z hlíny. Měli 

pěkný dárek k Vánocům. 

 

Lampiónový průvod – společně s Obcí Vidlatá Seč byl zorganizován 

lampiónový průvod. Prošli jsme se společně s rozsvícenými lampióny po 

obci a cestou žáci plnili různé úkoly. Akce byla pro širokou veřejnost. 

Průvod vyšel od základní školy a byl zakončen vypouštěním rozsvícených 

svíček na místním rybníce. 

 

Škola na Zámku v Litomyšli – zde jsme byli seznámeni s vánočními 

zvyky v období adventu. Také si žáci mohli postavit papírový betlém a 

vyrobit si vlastní postavičku do betléma. 

 

Sklářská dílna – pracovnicemi z Muzea Polička jsme byli seznámeni 

s procesem výroby skla a pak si žáci zdobili vlastní vánoční svícen. 

 

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

obdarovaly, ale některé také pokáraly. 

 

Vánoční tvoření ve ŠD – v rámci celoroční hry Řemesla měli možnost si 

vyrobit vlastní vánoční dekoraci. Pomoc jim přijela jedna maminka, která 

se touto činností zabývá. 

 

Karneval ve školní družině –tradiční karneval v maskách, kdy si žáci 

zatancovali a zasoutěžili. 

 

Dřevěná stavebnice Makura – město Litomyšl zakoupilo krásnou 

dřevěnou stavebnici, kterou si mohou půjčovat okolní školy. Stavění z této 

stavebnice bylo zajímavé. 



Pravěk v ruce a hliněná dílna –Muzeum Polička k nám opět zavítalo 

s tímto programem. Žáci měli možnost poznat nelehký život našich předků. 

Program byl založen na základě prožitkového poznávání. Žáci si 

vyzkoušeli, jak je těžké založit oheň, snažili se uhádnout k čemu jaké 

předměty sloužili. Na závěr programu si žáci vytvořili ze samotvrdnoucí  

hlíny misky, které si ozdobili vrypy podle své fantazie. 

 

Asistenční pes – s ukázkou výcviku k nám přišla dcera naší paní kuchařky, 

která vychovávala tohoto psa. Vysvětlila žákům, co takový pes, než  půjde 

pomáhat postiženému, musí umět. 

 

Deskové hry v knihovně – v Městské knihovně v Litomyšli proběhlo hraní 

s různými deskovými hrami. 

 

Přírodovědná soutěž – ve Středisku volného času v Litomyšli proběhla 

tradiční soutěž v poznávání rostlin. Soutěže se zúčastnili žáci 3., 4. a 5. 

třídy. Žáci Tonda Motyčka ze 3.třídy a Šarlota Olbrichová ze 4.třídy získali 

1.místo ve své kategorii.  Další šikovní žáci skončili na 4. – 7.místě. 

 

Výlet do Nedošínského háje – turistický výlet do nedalekého Nedošína se 

vydařil. Žáci mohli pozorovat veliké množství kvetoucích rostlin a krásně 

zelených stromů.  

 

Veselé zoubky – dm drogerie markt, s.r.o. posílá žákům dárkové balíčky 

s výrobky preventivní péče o zuby. Žáci si povídali  co mají dělat, aby 

jejich zoubky byly zdravé.  

 

Minizoo v Litomyšli – navštívili jsme Střední školu zahradnickou a 

technickou. Tam nás ochotní učitelé provedli jejich expozicí ptactva, plazů, 

rybiček a dalších zvířat.  

 

Piknik v Litomyšli – žáci prohlédlo kulturní památky Litomyšle a svůj 

výlet zakončili piknikem v zahradách. 

 

Pasování na čtenáře – tradiční akce Městské knihovny v Litomyšli. Žáci 

ukázali, že čtení jim není cizí a za to obdrželi průkazku do knihovny, 

diplom a knížku. 



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. 

 

Vida Brno -  žáci se zúčastnili vzdělávacích pořadů Putování za velrybou a 

Alchymista – to byli ti mladší. A starší žáci měli program Mikrosvět a také 

Alchymista. Programy byly velice zajímavé a poutavě připravené pro žáky. 

Žáci měli také možnost navštívit expozici Science Centrum Vida. 

 

Výlet do Prahy – dalším velkým výletem byl výlet za kulturními 

památkami našeho hlavního města. Žáci byli na Petříně, Karlově mostu, u 

Staroměstské radnice, na Václavském náměstí, u Národního divadla. Nohy 

nás trochu bolely, ale den  výlet do Prahy jsme si užili. 

 

Den otevřených dveří v ZD Dolní Újezd – navštívili jsme místní ZD ve 

Vidlaté Seči. Pan agronom nás provedl po areálu. Seznámil nás 

s jednotlivými stroji na co se používají, byli jsme u kraviček, telátek, ale i 

v bioplynné stanici. Dostali jsme se do prostor, kam za běžného provozu je 

zákaz vstupu. 

 

Bambini Cup – soutěž o pohár v Malé kopané v Dolním Újezdě. Naši 

reprezentanti se umístili na 6.místě. 

 

 

Hudební  vystoupení Pan Tau – úžasné vystoupení učitelů hudby z lidové 

školy ze Žďáru nad Sázavou se spoustou známých písniček z pohádek. 

 

Návštěva kina –  žáci shlédli novou hranou pohádku Zakletá jeskyně 

 

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.  

  

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

výtvarný kroužek, přírodovědný kroužek, počítače, sportovní hry, 

náboženství a zpívání. V letošním roce probíhala činnost kroužků celý 

školní rok. 

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. Ke konci školního roku bylo otevřeno nové 

sportovní hřiště s umělou plochou nedaleko naší školy. Budeme ho moci 

využívat při všech sportovních činnostech školy. 

 

Při individuálním vzdělávání spolupracujeme s paní Netíkovou, která 

metodicky toto vzdělávání vede. 

 

 

8. spolupráce s odborovou organizací 
 

Na naší škole nepracuje odborová organizace. 

 

 

9. Spolupráce s dalšími partnery 
 

Naše škola spolupracuje s Mateřskou školou Jarošov. Chtěli jsme 

zrealizovat společné setkání s Policí ČR – psovodi, ale z důvodu zranění 

psovoda se  setkání nezrealizovalo. 

 

10.Vyhodnocení preventivní strategie 
 
Na konci tohoto školního roku jako vždy jsme provedli  vyhodnocení 

celého programu. 

 

Zkonstatovali jsme, že v letošním školním roce se na naší škole nevyskytly 

žádné závažné kázeňské problémy a neobjevily se ani další závažné 

sociálně-patologické problémy, na které se během celého školního roku 

zaměřujeme. 



Personální zajištění 
Ředitelka školy:    zajišťovala organizační a personální opatření ke zlepšení  

školního klima. Monitorovala efektivitu prevence sociálně patologických 

jevů a sledovala pravidelně efektivitu této prevence.  

 

Metodik  prevence:   diskutoval pravidelně s učiteli v oblasti drogové 

prevence, sledoval a hodnotil realizaci minimálního preventivního 

programu, který vytvořil.                      

 

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. 

     

 

Cíle prevence: 

V tomto školním roce  

Se naše prevence zaměřovala především na prevenci soc. patologických 

jevů: 

 násilí a šikana,  

 předcházení školnímu neúspěchu  

 užívaní návykových látek včetně alkoholu a kouření 

 záškoláctví 

 ohrožení mravní výchovy dítěte 

 

 

Naplňování hlavních cílů: 
Metodik prevence navštěvoval pravidelné webináře , které  pořádala PPP 

Ústí nad Orlicí. Zde se on-line řeší problémy, které během celého školního 

roku mohou nastat. O všem jsou pravidelně informováni ostatní 

pedagogičtí pracovníci.   

 

        

 

 

Posoudili jsme také  psychosociální klima ve třídách a v celé škole, kázeň i 

prospěch, zhodnotili jsme  posun v postojích a hodnotových systémech 

dětí. 

 

S rozmyslem jsme  vybírali a plánovali sportovní, kulturní i společenské 

akce, které nám byly umožněni v určitém omezeném režimu. 

 



Probíhala, a o to se budeme snažit i nadále, spolupráci mezi žáky, mezi 

všemi zaměstnanci školy i mezi rodiči a školou. 

 

Rodiče mají k dispozici e-maily i telefonní čísla všech pedagogů a mohou 

se s případnými dotazy vždy na učitele obrátit. 

 

Ze všeho, co se nám povedlo,  budeme vycházet při plánování aktivit na 

příští školní rok. 

Samozřejmě, že jsme připraveni plánované aktivity pružně změnit během 

celého školního roku. K této situaci opět může dojít z důvodů šíření 

koronaviru. 

 

Na doporučení ČŠI, která zhodnotila kladně nejen náš Minimálně 

preventivní program, ale i Školní preventivní strategii, byl vytvořen nový 

způsob zápisu v případě objevení závažných etopedických problémů. 

 

 Vyhodnocení se týká akcí a aktivit během celého školního roku. 

 

 

11. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy  
 

Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, který byl vydán  21.6.2021. 

 

Pravidelně aktualizujeme naše www stránky, kde všechny informujeme o 

dění ve škole.  

 

Cíle pro rok 2022 - 2023 

 

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

2. Pokračování činnosti kroužků 

3. Od 1.9. 2022 se rozběhne Operační program Jan Amos Komenský – 

Šablony pro MŠ a ZŠ 

- 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.  

 

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 15. a 16.11. 2021. 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou. S protokolem byla 

seznámena Rada školy.  

 

14. Základní údaje o hospodaření – rok 2021 
 

Základní údaje o hospodaření – rok 2021  
Prostředky na platy  

Vyčerpáno celkem: 2 877 425,- Kč  

Z toho čerpáno z:  

Dotace KÚ:  

UZ 33353 2 745 803,-Kč  

UZ 33353 OON 3 996,-Kč  

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

UZ 33063 13 895,-Kč (OP VVV-2)  

UZ 33063 OON 31 967,-Kč (OP VVV- 2)  

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

UZ 33063 70 264,-Kč (OP VVV -3)  

UZ 33063 OON 11 500,-Kč(OP VVV -3)  

ONIV:  



Dotace KÚ  

UZ 33353  

Učební pomůcky 51 172,10 Kč  

Cestovné 592,-Kč  

Ostatníslužby 17 220,-Kč  

Zákonné pojištění: 11 182,20 Kč  

Odvod do FKSP: 54 290,- Kč  

SP: 660 079,50 Kč  

ZP: 244 402,20 Kč  

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

Odvod do FKSP: 1 329,-Kč  

SP: 16 480,- Kč  

ZP: 5 978,-Kč  

Zákonné pojištění: 279,-Kč  

Ostatní služby: 2 800,-Kč  

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

Ostatní služby: 33 149,-Kč  

Odvod do FKSP: 278,-Kč  

Zákonné pojištění: 58,-Kč  

ZP: 1 251,-Kč  

SP: 3 446,-Kč  

Dotace od obce  

Spotřeba materiálu: 227 814,88 Kč(z toho 121 599,27 Kč za potraviny)  

Spotřeba energie+vodné: 180 541,92 Kč  

Opravy a udržování: 36 686,40-Kč  

Ostatní služby: 102 625,53 Kč  

Ost.nákl.z činnosti: 7 588,30 Kč  

Zákonné soc.náklady: 22 887,65 Kč  

Celkem dotace UZ 33353 3 788 737,- Kč /SÚ 672  

Celkem dotace od obce: 200 000,-Kč /SÚ 672/  

Celkem dotace UZ 33063-2 84 044,-Kč /SÚ 672/  

Celkem dotace UZ 33063-3 108 630,-Kč  
Přidělená dotace UZ 33063-3 237 071,-Kč  

(náklady rok 2020: - 46 041,-Kč)  

(náklady rok 2021:- 108 630,-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)  

(náklady rok 2021: – 84 044,-Kč)  

Celkem dotace /SÚ 672/ 4 181 411,-Kč 

 

Dne 31.8.2022     Věra Rejsová, ředitelka ZŠ 



 


