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Část I.
Základní charakteristika školy
Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel školy: obec Potštejn
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Prachařová
Části školy: MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ, výdejna ŠJ, ZŠ I.
Telefon: 733 767 755
E-mail: zs.potstejn@seznam.cz
WWW: www.skola.potstejn.cz
Počty žáků a Počet tříd
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

I.stupeň ZŠ

5

57

4

Průměrný
Kapacita
počet žáků
na třídu
14,25
60

Školská rada: zřízena od 1.1.2006
členové:
Mgr. Jana Sedláčková
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Marek Cimfl

Vzdělávací programy
Název zvoleného vzdělávacího Název a číslo jednací
programu
Školní vzdělávací program
Sovička, č.j.77/2018
Školní družina
Počet oddělení
1

Počet účastníků
28

Školní klub – projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009547
Počet oddělení
Počet účastníků
1
19

v ročníku
1.– 5. ročník
Počet vychovatelek
1
Počet vychovatelek
1

Do naší školní družiny se přihlásilo 28 dětí z 1. – 3. ročníku. Pod vedením vychovatelky Jany
Klecové vykonávaly děti činnosti podle zpracovaného školního vzdělávacího programu.
Provoz byl zajišťován ráno od 6:00 do 7:40 hodin a v odpoledních hodinách od 11:45 do
16:00 hodin, pouze v úterý od 12:50 do 16:00.
Pro zájem rodičů o družinu i pro děti ze 4. a 5. ročníku byl i tento rok provozován školní klub
pod vedením Mgr. Evy Veckové, který je financován z dotačního titulu. Provoz školního
klubu je denně od 12:00 do 16:00. Do školního klubu byli zařazeni i někteří žáci ze 3.
ročníku, kteří se již kapacitně nevešli do školní družiny.
Prostřednictvím vychovatelek byla organizována pravidelná činnost. Je dbáno na pobyt
venku, paní vychovatelky organizují vycházky do okolí.
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V průběhu roku probíhaly spontánní aktivity podle zájmu dětí a v odpoledních hodinách byly
nabízeny zájmové kroužky (Kroužek deskových her, Sportovní kroužek, Komunikace v AJ).
Bohužel činnost kroužků byla omezena covidovými opatřeními.
Mateřská škola: viz samostatná výroční zpráva MŠ
Část II.
Údaje o pracovnících školy
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

8 ZŠ + 4 MŠ
8 ZŠ + 4 MŠ

Počet pedagogických pracovníků s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním
roce 2020/2021 nastoupili na školu: 2 (Mgr. Markéta Sotolářová - Štěpánková – učitelka 1.
stupně, Olga Dvořáčková – asistentka pedagoga)
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 odešli
ze školy: Mgr. Markéta Sotolářová - Štěpánková
Nepedagogičtí pracovníci – počet: 5
Věkové složení pedagogických pracovníků
Věkové složení učitelů
věk
do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
pracující důchodci nepobírající důchod
pracující důchodci pobírající důchod
celkem
mateřská nebo rodičovská dovolená

učitelé
muži
0
0
0
0
0
0
0

ženy
3
6
3
0
0
12 (v průběhu roku)
0

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
DVPP se odvíjí od zájmu jednotlivých pedagogů a od potřeb školy. V roce 2020/2021 byla
DVPP ovlivněna hygienickými opatřeními.
Typ kurzu
Pohyb organizovaného útvaru chodců
Pohyb organizovaného útvaru chodců
Prevence rizikového chování a trestněprávní
přesah každodenních situací
Praktické tipy na distanční výuku cizích
jazyků
Slovíčka s aplikací WocaBee
Digitální technologie ve výuce cizích jazyků

měsíc
březen
březen
leden
únor
březen
březen

jméno pedagoga
Jana Klecová
Veronika Dostálová, DiS.
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Renata Viktorinová
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Digitální technologie ve výuce cizích jazyků
Jak na nový RVP ZV ve škole
Práce s daty s žáky na ZŠ
Skupinová konzultace
Letní škola moderních učitelů
Letní škola SYPO
Letní škola SYPO
Letní škola SYPO
Letní škola
Letní škola
Letní škola

březen
květen
květen
květen
srpen

Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Kateřina Prachařová
Mgr. Renata Viktorinová
Marie Kočová
Jana Klecová
Veronika Dostálová DiS.
Mgr. Marta Balousová

červenec
červenec
srpen

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. pololetí školního roku 2020/2021
Celkové hodnocení a klasifikace (na konci 1. pololetí)
ročník
počet žáků
prospělo s
prospělo
vyznamenáním
1. ročník
9
9
0
2. ročník
16
15
1
3. ročník
11
10
1
4. ročník
10
8
2
5. ročník
11
8
3
celkem
57
50
7
Chování
stupeň chování
1
2
3

počet žáků
57
0
0

Absence
ročník

počet žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

9
16
11
10
11

neprospělo

opakují

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

% z počtu všech žáků školy
100 %
0%
0%

omluvené
hodiny
59
270
332
110
138

průměr na
žáka
6,556
16,875
30,182
11
12,545

neomluvené
hodiny
0
0
0
77
0

průměr na
žáka
0
0
0
7
0
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2. pololetí školního roku 2020/2021
Celkové hodnocení a klasifikace (na konci 2. pololetí)
ročník
počet žáků
prospělo s
prospělo
vyznamenáním
1. ročník
9
9
0
2. ročník
16
16
0
3. ročník
11
9
2
4. ročník
9
8
1
5. ročník
10
8
2
celkem
55
50
5
Chování
stupeň chování
1
2
3

počet žáků
55
0
0

Absence
ročník

počet žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

9
16
11
9
10

neprospělo

opakují

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

% z počtu všech žáků školy
100 %
0%
0%
omluvené
hodiny
151
342
194
207
202

Údaje o přijímacím řízení na školu
Školní rok 2020/2021
počty žáků
přihlášených
přijatých
Přestup žáků do základní školy:
jméno žáka
z ročníku
Vojtěch Balous
5.
Antonín Beran
5.
Filip Bradler
5.
Tereza Kroupová
5.
Tereza Kubíková
5.
Sebastián Majer
5.
Tobiáš Málek
5.
Sára Matýsová
5.
Amálie Plevová
5.
František Šimek
5.

průměr na
žáka
16,778
21,375
17,636
23
20,2

neomluvené
hodiny
0
0
0
0
0

průměr na
žáka
0
0
0
0
0

8 – leté gymnázium
1
1
škola
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Soukromé gymnázium Letohrad
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí
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Přestup žáků ze základní školy:
jméno žáka
z ročníku škola
Taťána Dzurková
2.
ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
Přestup žáků do základní školy:
jméno žáka
do ročníku
Vojtech Ikri
4.
Ladislava Ikriová
3.
Marie Jana Kučerová 2.

škola
ZŠ Alapiskola Gemerská Ves, Slovensko
ZŠ Alapiskola Gemerská Ves, Slovensko
ZŠ Mozaika, Rychnov nad Kněžnou

Část IV.
Hodnocení ZŠ a ŠD
V letošním roce proběhla kontrola ČŠI při distančním vzdělávání. Z kontroly nebyl sepsán
žádný zápis, nebyl vydán protokol. Kontrola byla pouze informativní.
Část V.
Výkon státní správy
rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné:
• rozhodnutí o zařazení do ZŠ
• rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu
vzdělávání

počet
1
0
1
9

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2021/2022: 9.

Část VI.
Podpora školy z dotací
Název: Šablony pro ZŠ a MŠ Potštejn II.
Číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/0009245
Celková výše projektu: 966 196 Kč
Celková výše dotace školy: 0 %
Doba realizace projektu: 24 měsíců – od 1.10.2018 do 30.9.2020
Účel dotace:
• DVPP pedagogů
• Čtenářský klub pro žáky v rámci ŠD
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
• Komunikace v anglickém jazyce pro žáky
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

počet odvolání
0
0
0
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• Projektové dny ve škole i mimo školu
• Využití ICT ve vzdělávání
Dotace je již ukončena.
Název: Šance i pro starší děti z 1. stupně ZŠ Potštejn
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009547
Celková výše projektu: 655 960 Kč
Celková výše dotace školy: 0 %
Doba realizace projektu: 36 měsíců – od 1.9.2018 do 31.8.2021
Účel dotace:
• Provoz zařízení zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (odpolední
pobyt) a pomoc tak sladit rodinný a pracovní život osobám pečujícím o malé děti na
území MAS Sdružení Splav z.s
Dotace ukončena k 31.8.2021. Bude odeslána závěrečná zpráva.
Část VII.
Další údaje o škole
Školní aktivity:
Projektové vyučování
• Mléko do škol (pravidelný odběr mléka, výroba mléčných výrobků a svačinek,
soutěžní aktivity)
• Ovoce a zelenina do škol (pravidelný odběr ovoce a zeleniny pro žáky)
• V pravěku
•
Akce školy
• Slavnostní zahájení školního roku
• Den s OV
• T-Mobile běh
• Dopravní výchova
• Logická olympiáda
• Školou chodí Mikuláš
• Divadelní představení
• Vánoční dopoledne
Účasti školy v soutěžích, olympiádách
• Logická olympiáda
• Olympijský víceboj
Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení)
V oblasti ekologické výchovy spolupracujeme s partnery – s organizací TEREZA – program
„Les ve škole“, se střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER – zapojení do sítě
M.R.K.E.V., s recyklačními firmami – ECOBAT, ASEKOL
V oblasti sportovních aktivit škola spolupracovala se Sokolem.
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V oblasti kulturních aktivit spolupracujeme s obcí. Pořádáme vystoupení pro veřejnost.
Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci
Akce pro rodiče – slavnostní zahájení školního roku, pasování na čtenáře, slavnostní
ukončení školního roku
Zapojení školy do projektů
Les ve škole
M.R.K.E.V.
Recyklohraní
Ovoce do škol
Mléko do škol
Sportuj ve škole
T-mobile běh
Environmentální výchova
• V rámci možností plníme roční plán EVVO.
• Odebíráme časopisy s ekologickou tématikou (Bedrník ).
• Dbáme na sběrové aktivity žáků
• Podporujeme zdravý způsob života.
• V hodinách prvouky a přírodovědy byl připomenut Den zvířat.
• Uskutečňujeme přírodovědné vycházky ( změny v přírodě, poznávání rostlin a
živočichů, chování v přírodě, chráněné rostliny a živočichové ).
Speciálně pedagogická péče
Speciálně pedagogická péče vychází z doporučení PPP. V naší škole je plněna hodinami
speciálně pedagogické péče. Speciální pedagogická péče je poskytována žákům pedagogy
naší školy se specializací na speciální pedagogiku.
Doučování
V letošním roce doučování neproběhlo z důvodu uzavření škol.
Kroužky při ZŠ
název kroužku
Komunikace v AJ
Angličtina pro nejmenší

počet žáků
10
11

Deskové hry
Čtenářský klub
Náboženství

19
15
5

Sportovní kroužek I. – Sportuj ve
škole
Sportovní kroužek II. – Sportuj ve
škole
Dramatický kroužek

16

vedoucí
Mgr. Renata Viktorinová
Mgr. Marta Balousová
Veronika Dostálová, DiS.
Martin Pleva
Jana Klecová
ThDr. Pawel Nowatkowski
Iva Bergerová
Mgr. Marta Balousová

15

Mgr. Renata Viktorinová

10

Mgr. Markéta Sotolářová
(Štěpánková)
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Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
Spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou, s PPP Ústí nad Orlicí, s SPC Duháček v Hradci
Králové.

V Potštejně 30.8.2021

___________________________________
Mgr. Kateřina Prachařová – ředitelka školy
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Příloha 1:

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn,
okres Rychnov nad Kněžnou

Vyhodnocení
Školního preventivního programu
2020-2021
Vypracovala: Mgr. Renata Viktorinová
Dne: 30. 6. 2021

1. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Školní poradenské pracoviště pracovalo v uvedeném složení: výchovný poradce Mgr.
Kateřina Prachařová, metodik prevence Mgr. Renata Viktorinová. Členové se pravidelně
scházeli každý měsíc před provozní poradou. Aktuální problémy byly řešeny dle možností
okamžitě. Spolupracovali jsme s ostatními pedagogy školy i MŠ, dále s PPP v Rychnově nad
Kněžnou, Ústí nad Orlicí a SPC v Hradci Králové. V letošním školním roce jsme také úzce
spolupracovali s OSPOD v Rychnově nad Kněžnou.

2. VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO
PROGRAMU PREVENCE SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ – dále jen ŠPP
Školní preventivní program vycházel z právních norem, tj. zákonů, vyhlášek a
metodických doporučení. Metodická doporučení byla v průběhu školního roku aktualizována.

3. CÍLE ŠPP
4. CÍLOVÉ SKUPINY ve vztahu k jednotlivým cílům ŠPP
5. REALIZACE ŠPP

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
Školní 88, 517 43 Potštejn
tel.: 733 767 755, 494 546 519
email: zs.potstejn@seznam.cz
Cílem ŠPP bylo pozitivně působit v oblasti prevence, vytvářet dobré sociální klima mezi
všemi ve škole, předcházet rizikovému chování, popř. rizikové chování snížit.
Spolupráce a komunikace s rodiči:
Během školního roku jsme realizovali 1 prezenční rodičovskou schůzku na začátku
školního roku, na ní rodiče obdrželi informace o chystaných akcích a o možnosti distanční
výuky v prostředí Teams. Zároveň jsme uspořádali dvě školení s tímto prostředím pro
zájemce z řad rodičů. Informace rodiče obdrželi také prostřednictvím e-mailových zpráv, na
webu školy, na vývěskách v okolí školy a v žákovských knížkách. Zvlášť důležité informace
byly sdělovány prostřednictvím SMS zpráv či telefonicky. Rodiče v letošním roce neměli
možnost školu navštívit kdykoliv vzhledem k mimořádným opatřením (Covid – 19). Dvě
rodičovské schůzky jsme z těchto důvodů uspořádali online, v pololetí a na konci školního
roku byly také poskytnuty individuální konzultace ohledně prospěchu a chování svých dětí.
V prostředí Teams mohli rodiče s učiteli komunikovat kdykoliv.
Rodiče také měli možnost kdykoliv se vyjádřit k chodu školy. Školská rada přispívala
ke vzájemné spokojenosti všech zúčastněných. Výrazně se zapojila do rozhovorů o nutnosti
řešení kapacitních možností školy i nedostatečného sportovního prostředí v okolí školy.
Volnočasové aktivity a zájmové kroužky
Škola provozuje jedno oddělení školní družiny pro děti 1. – 3. ročníku. I v tomto školním roce
byl otevřen Školní klub pro děti 4. a 5. ročníku (+ část dětí ze 3.ročníku, které se nevešly do
kapacity školní družiny). Provoz Školního klubu byl hrazen z dotačního programu.
Škola nabízela ve školním roce 2020/2021 tyto zájmové kroužky, které vzhledem
k mimořádným opatřením (Covid – 19) byly uskutečněny pouze v 1.pololetí do 13.10.2021:
Pondělí – Komunikace v anglickém jazyce st. děti (Renata Viktorinová)
Kroužek deskových her (Martin Pleva)
Sportovní kroužek ml. děti (Marta Balousová)
Úterý – Dramatický kroužek (Markéta Sotolářová)
Středa – Komunikace v anglickém jazyce ml. děti (Veronika Dostálová, Marta Balousová)
Sportovní kroužek st. děti (Renata Viktorinová)
Dále škola poskytovala prostor pro další zájmové útvary:
Úterý – Náboženství (Pawel Nowatkowski, Iva Bergerová)
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
Škola odebírá časopis Prevence, s vybranými články školní metodička pravidelně
seznamovala ostatní pedagogy. Pedagogové se při pedagogických i provozních poradách o
své zkušenosti vzájemně podělovali.
Renata Viktorinová se v tomto školním roce účastnila webináře Prevence rizikového
chování a trestněprávní přesah každodenních situací.
Předcházení rizikovým jevům, zvyšování informovanosti žáků o rizikovém chování a
jeho důsledcích. Zdravý životní styl, zdravý postoj k životu i ke svému zdraví
Škola měla v plánu realizovat programy na daná témata, ale díky mimořádným opatřením
byla realizace oddálena.
Řešení vzniklého rizikového chování žáků, zvyšování informovanosti. Sledování
sociálního klima v jednotlivých třídách
V letošním školním roce jsme řešili neomluvené hodiny sourozenců Ikriových, kteří se
odstěhovali na Slovensko. Úzce jsme spolupracovali s PPP Rychnov nad Kněžnou –
metodičkou prevence, Mgr. Zdenkou Ženatovou Moravcovou a s OSPOD Rychnov nad
Kněžnou. Proběhly také schůzky s rodiči některých žáků kvůli prospěchu, slabší spolupráce
v distanční výuce.
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V rámci každé třídy se každá třídní učitelka věnovala podporování přátelských vztahů
mezi žáky. Zároveň jsme pozorovali vztahy mezi jednotlivými třídami. V každém třídním
kolektivu se nachází potenciální oběť šikany i dítě, které je velmi dominantní a výrazné.
Nicméně se děti k sobě chovají v mezích normálu, drobné potyčky jsme řešili okamžitě.

REALIZOVANÉ AKTIVITY
Vzhledem k mimořádným opatřením (Covid – 19) nebyla realizována všechna představení,
soutěže apod.
Kulturní představení – divadelní představení „Písnička pro draka“
Recitační soutěže – v letošním roce se neuskutečnily
Sportovní akce a soutěže – Soutěže se v letošním roce neuskutečnily. Se všemi žáky jsme
splnili Olympijský diplom, nejstarší žáci splnili také všechny disciplíny Olympijského
víceboje (celkem se nám podařilo získat 1 diamantový odznak, 5 bronzových odznaků).
Zúčastnili jsme se také akce T-Mobile běh.
Matematické soutěže – Logická olympiáda, Matematický klokan
Testování SCIO – v letošním roce nebylo realizováno
Přírodovědné soutěže – v letošním roce se neuskutečnily
Celoroční projekt „Škola čar a kouzel v Potštejně“ – celoroční třídní hra se získáváním
odměn
Další projekty a akce – „Den plný kouzel“, „Den zvířat ve škole“, „V pravěku“, „Bylinky“,
„Pasování na čtenáře“, „Školou chodí Mikuláš“, „Podmořský svět“, „Kovářův dvůr“,
„Přespávání páťáků“, školní výlet do Mirákula
Kurz plavání – v letošním roce nebyl uskutečněn
Zimní pobyt na horách – v letošním roce nebyl uskutečněn
Sběrové akce – ve škole nebyl v letošním roce uspořádán sběr starého papíru (mimořádná
opatření i nepříznivá cena výkupu). Dále jsme sbírali pomerančovou kůru, staré
elektrospotřebiče a baterie (projekt „Recyklohraní“).
Kulturní vystoupení pro rodiče – slavnostní zahájení školního roku na hradě a slavnostní
ukončení školního roku ve škole
Dopravní výchova – praktická výuka na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou
Mimořádné situace – divadelní představení „Já se nechci stěhovat“ k prevenci dobrých
vztahů mezi dětmi, jiné programy nebyly v letošním roce realizovány

HODNOCENÍ AKTIVIT
K vyhodnocení situace ve škole byly využity následující zdroje: závěry z ŠPP, rozhovory
s ostatními pedagogy i žáky, záznamy školního metodika prevence i výchovného poradce,
dotazník pro žáky i pro rodiče týkající se distanční výuky. S výsledky byli seznámeni ostatní
pedagogové na pedagogické radě, ale také rodiče na třídní schůzce. Výsledky budou
publikovány ve Výroční zprávě školy.
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Příloha 2:

Školní družina ve školním roce
2020/2021
V letošním školním roce chodilo do školní družiny 28 žáků 1. – 3. ročníku.
Přestože náš školní rok začal o týden později, děti se na sebe těšily. V září jsme využívali
hezkého počasí a chodili hodně do přírody. Hojně využíváme krásného okolí a chodíme se
brouzdat do řeky, v lese stavíme domečky. Zároveň jsme aktuálně tvořili, hlavně z papíru.
V měsíci říjnu se situace změnila, děti z důvodu pandemie nechodily do školy. Sešli jsme se
v listopadu v homogenních skupinách, které se dodržovaly až do Vánoc. Vánoce si ale děti
užily s nadílkou pod stromečkem.
Od ledna chodily do školy opět děti 1. a 2. ročníku a dodržovaly se homogenní skupiny.
V rámci možností jsme chodili do přírody i vyráběli.
Jaro opět díky pandemii děti strávily doma. Po nástupu po Velikonocích se opět dodržovaly
skupiny ročníků až do května. Děti po malých skupinkách chodily na procházky a při
deštivém počasí jsme vyráběli různé výrobky.
Závěr školního roku jsme se mohli všichni zúčastnění sejít konečně ve svých družinách,
užívat si hezkého počasí v přírodě a těšit se na prázdniny.

Zpracovala: Jana Klecová

