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1. Základní údaje o škole
Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí je integrovaným zařízením
skládajícím se ze základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní výdejny.
Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Obec Albrechtice nad Orlicí.
Vedení školy: ředitelka Mgr. Světluše Kratěnová, vedoucí učitelka MŠ Iva Pecháčková
Adresa pro dálkový přístup: zs.ace@o2active.cz
Webové stránky : zsmsalbrechtice
Všechna zařízení jsou umístěna ve dvou sousedních budovách se společným školním dvorem,
hřištěm a školním pozemkem.
Obě budovy ZŠ se nacházejí v ulici 1. Máje:
v č.p. 48 sídlí základní škola a jedna polodenní třída MŠ
v č.p.71 mateřská škola, školní družina a školní výdejna.
V budově základní školy se nachází 5 tříd (z toho jedna patří mateřské škole), sklep, učebna
s TV nářadím, dvě šatny, kabinet, ředitelna, 2 prostorné haly a půda.
Jedna třída zároveň slouží jako učebna s počítači, počítači jsou vybaveny i třídy MŠ a třída
v přízemí. Všechny učebny ZŠ jsou vybaveny interaktivními tabulemi.
Ve druhé budově se v přízemí nachází výdejna a družina, celé 1. poschodí patří MŠ.
Základní škola byla organizována jako málotřídní ZŠ 1.- 5. ročník.
Ve škole se žáci pěti ročníků učili ve třech třídách.
V tomto školním roce byl spojen 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník.
Školu navštěvovalo na konci roku 49 dětí.
Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“
ŠKOLDA“.

Ve družině bylo po celý rok přihlášeno 25 dětí v jednom oddělení.
9 žáků 1. ročníku
10 žáků 2. ročníku
6 žáků 3. ročníku
Údaje o školské radě:
14. 11. 2005 byla při škole zřízena školská rada. Radu v současné době tvoří jeden zástupce
obce- pan ing. Dušan Drahokoupil, jeden zástupce rodičů- Mgr Jana Diewocková a jeden
zástupce pedagogických pracovníků- Mgr. Jana Karásková.

2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1. Základní škola
Ředitelka
Mgr. Světluše Kratěnová, absolventka PF Hradec Králové- učitelství 1. stupeň ZŠ,
na škole působí od roku 1984, pověřena řízením školy v červenci 2001, na základě
konkurzního řízení 7. listopadu pak jmenována v prosinci 2001 ředitelkou školy.
Učitelky ZŠ
Mgr. Romana Blažková – absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze-učitelství pro
speciální školy – délka praxe 23 roků
Mgr. Jana Karásková – absolventka PF Hradec Králové- učitelství 1. stupeň ZŠ – délka
praxe 20 roků
Mgr. Lenka Otavová –- absolventka PF Hradec Králové- učitelství 1. stupeň ZŠ – délka
praxe 23 roků
Asistentka pedagoga –Bc. Radka Vondráčková
Školník
Karel Radil
Uklízečka
Lenka Jaroměřská

2.2. Školní družina
Vychovatelka
Bc. Radka Vondráčková
Uklízečka
Leona Ungrádová

2.3. Mateřská škola
Učitelky
Iva Pecháčková, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 33 let
Ivana Kubcová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 41 let

Milena Vimmerová, kvalifikovaná uč. MŠ, délka praxe 43 let
Uklízečka
Jana Sychrová

2. 4. Školní jídelna
Administrativní pracovnice –Jana Sychrová
Pracovník provozu – Lenka Jaroměřská
Pracovník provozu- Leona Ungrádová

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Zápisu do prvního ročníku školního roku 2017/ 2018 se zúčastnilo 10 dětí, do školy bylo
přijato 10 dětí, na základě žádosti rodičů byly uděleny 2 odklady školní docházky. V červnu
bylo zapsáno další dítě, které se do Albrechtic přistěhovalo. Do 1. ročníku školního roku
2017-2018 nastoupí 9 žáků.

4. Výsledky vzdělávání žáků ZŠ
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

počet žáků postoupilo s vyznamenáním
12
10
7
12
8

12
10
7
12
8

12
10
7
8
7

chování
všichni velmi dobré
všichni velmi dobré
všichni velmi dobré
všichni velmi dobré
všichni velmi dobré

Žáci 5. ročníku prošli testy ČŠI – matematika, anglický jazyk, člověk a svět práce. Ve všech
třech testech se naši žáci umístili nad celostátním průměrem:
Matematika – celostátní průměr: 60%, naše škola 73%
Anglický jazyk – celostátní průměr: 60%, naše škola 73%
Člověk a svět práce – celostátní průměr: 73%, naše škola 80%
Z 5. ročníku odešlo 8 žáků do týnišťské ZŠ.

Přehled zameškaných hodin za školní rok 2016-2017
zameškáno celkem
I. třída
943 h
II. třída 1294 h
III. třída 1528 h

ᴓ žák
78,58 h
76,12 h
76,4 h

Za celý školní rok žáci zameškali 3 765 hodin. Průměr na jednoho žáka 76,84 hodiny.
Všechny hodiny byly řádně omluveny.
V tomto školním roce bylo ve škole 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho
s VPU 3 děti, 2 děti s VPCH. Hodiny pedagogické intervence vedla Mgr. Otavová. Pro 1 dítě
byl schválen asistent pedagoga.

5. Údaje o prevenci rizikových jevů a šikany
Škola plnila školní preventivní program schválený pedagogickou radou dne 16. 11. 2016.
Školním metodikem prevence byla Mgr. Romana Blažková.
Přehled sledovaných jevů a počet řešených případů
Počet případů

1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč

Kouření

0

0

0

0

0

Alkohol

0

0

0

0

0

Léky užívané bez

0

0

0

0

0

Nelegální drogy –
konopné drogy
Nelegální drogy –
ostatní
Nadměrné užívání PC
a TV (nad 5 hodin denně)
Šikana mezi žáky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrubé chování ke

0

0

0

3

5

Agresivita vůči
vyučujícím
Záškoláctví

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krádeže

0

0

0

0

0

Násilí

0

0

0

0

0

Vandalství

0

0

0

0

0

Sprejerství

0

0

0

0

0

Týrání a zneužívání
dětí a mladistvých

0

0

0

0

0

lékařského předpisu

spolužákům

Plnili jsme školní preventivní program, vytvářeli jsme prostor pro vytváření kamarádských
vztahů, pro společný školní život. Žáci si vytvářeli pravidla. Přesto jsme opět museli řešit

hrubé a nesnášenlivé chování některých žáků ke spolužákům a byla udělena i výchovná
opatření.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
I ve školním roce 2016- 2017 probíhalo DVPP. Akce, kterých jsme se zúčastnili, byly
vybrány s ohledem na potřeby školy a jejich výběr byl přizpůsoben plánu DVPP, kde hlavními
cíli bylo vzdělávání v oblastech:
1. RVP a ŠVP, ČŠI - ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, vychovatelka ŠD, učitelky
2. výuka ve třídě se spojenými ročníky- vyučující spoj. roč.
3. inkluze
4. výuka jednotlivých předmětů, Hejného metoda, čtenářská gramotnost, - všichni ZŠ
5. jak vést děti ke spolupráci, komunikaci…
6. nové právní předpisy- vedoucí pracovníci
7. bezpečnost, první pomoc
8. další školení – zajímavé techniky výroby – využití v pracovních činnostech
a v „ pracovních dílnách“- učitelky MŠ, ZŠ a vychovatelka ŠD
9. metody práce v MŠ

Přehled DVPP školní rok 2016-2017

Září – prosinec 2016
Matematická pregramotnost a hudebně pohybová
výchova
Vánoční dekorace a výrobky pro vánoční jarmark

ad. 9

NIDV 8 hodin

MŠ

ad. 8

ZŠ

Dyskalkulie

ad.3,4

Co dětem pomůže, aby byly šťastné - Montessori

ad. 9

Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny HK
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny RK
MAS

Co dětem pomůže, aby byly šťastné - Montessori

ad. 9

MAS

MŠ

Základy Hejného vyučovací metody

ad. 4

MAS

ZŠ

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku
Metody a formy vedoucí ke čtenářské gramotnosti a
efektivnímu učení v inkluzivní třídě

ad. 4
ad.
3,4

Tvořivá škola
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny HK

ZŠ
ZŠ

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání,
změny školského zákona
Řešení aktuálních problémů řízení školy

ad.1,6

MŠ

Exkurze s ukázkou výuky- M Hejný, individuální
přístup, skupinová práce
Vzděl. Progr. K prohlubování odborné kvalifikace
dle zákona č.563/2004 Sb. a § 1 vyhlášky č.
317/2005 Sb.
Novely právních předpisů

ad.
4,5
ad.1,6

ad.6

NIDV
4 hodiny
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny RK
MAS
6 hodin
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny RK
Ing. R. Šlegrova

Hudební výchova jinak

ad. 9

Hudba jinak

MŠ

Pracovní setkání ředitelů a vedoucích učitelů MŠ

ad.1,9

MŠ

Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření
v praxi ZŠ

ad.3

Využití záznamového archu pro evaluaci
kompetencí dítěte

ad. 9

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

ad. 7

Společné vzdělávání v ZŠ 2x

ad.3

Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
4 hodiny HK
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
8 hodin HK
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
8 hodin HK
Státní zdravotní
ústav
Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
2x8 hodin RK

Společné vzdělávání MŠ

ad. 3

Šk. zařízení pro
DVPP KH kraje
8 hodin RK

MŠ

ZŠ

MŠ

leden – srpen 2017

ad.6

ZŠ, MŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ
MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
I v tomto školním roce bylo snahou pedagogů nejen děti dobře naučit, ale je i vést ke
slušnému chování, k uctívání tradic, k sounáležitosti s obcí, ke zdravému způsobu života.
Snažíme se i o dobrou prezentaci školy na veřejnosti, o dobrou spolupráci s rodiči, s obcí.
Naší snahou je děti nejenom vzdělávat a vychovávat, ale nabízet jim i další aktivity, učit se
umět udělat něco i pro druhé, využíváme rodinného prostředí školy.
Na škole byly organizovány tyto kroužky
-Sborový zpěv pod vedením Mgr. Jany Karáskové
-Ve 4. třídě probíhal pod vedením Mgr. L. Otavové 18 hodinový kurz dopravní výchovy
zakončený testy za přítomnosti strážníka Městské policie Týniště nad Orlicí.
- do prosince 2016 Dramatický kroužek pod vedením vychovatelky paní Evy Drábkové
- Během školního roku děti zhlédly 5divadelních představení v tělocvičně naší školy,
hudební pořad Muzikohraní, kouzelnické vystoupení, prožily lesní pedagogiku a práci
s Geomagem.
- Po celý školní rok děti naší školy navštěvovaly programy v městské knihovně v Týništi n. O.
a v místní knihovně.
- Celý rok probíhal sběr pomerančové a citronové kůry a na jaře sběr léčivých rostlin
–Celý rok jsme byli zapojeni do sběru elektrospotřebičů a vybitých baterií – Recyklohraní
- Děti absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole Dobruška.
- Po celý školní rok byl zajištěn pitný režim a školní mléko.
- Žáci 5. ročníku společně s ředitelkou školy tvořili Školní zpravodaj – součást Místního
zpravodaje
- Škola se zapojila do sbírky na pomoc handicapovaným dětem Život dětem

Chronologicky seřazené akce školy
15. 9. schůzka ředitelky školy a Mgr. Otavové s rodiči 1. ročníku
16. 9. školní kolo přespolního běhu
16. 9. Vystoupení dětí dramatického kroužku a kroužku sborového zpěvu na Dni otevřených
dveří v domově důchodců
Od 19. do 30. 9. podzimní projekt – Žijí mezi námi- zakončený 30. 9. projektovým dnem
s programem vozíčkářů Vzpoura úrazům a s ukázkou canisterapie
20. a 21. 9. Dopravní soutěže našich dětí na dopravním hřišti v Týništi
20. 9. Okresní kolo přespolního běhu
21. 9. žáci 1. ročníku navštívili program v knihovně v Albrechticích nad Orlicí.
26. 9. Na ranním společném zahájení připomenutí svátku sv. Václava a albrechtického
posvícení
4. 10. jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat – družinový projekt- děti si
přinesly své oblíbené zvíře, malovaly, modelovaly.
8. 10. si naši školu prohlédla delegace z partnerského města naší obce rakouského Worglu
14. 10. Muzikohraní s panem Štursou v tělocvičně školy
13. 10. Dopravní soutěž v Rychnově nad Kněžnou- družstvo 5. ročníku se pod vedením

Mgr. Otavové umístilo na 6. místě
6. 10. Logopedická depistáž
19. 10. Žáci 5. ročníku měli program v knihovny „Pitva knihy“ v naší škole.
20. 10. Čteme dětem- program družiny ve spolupráci s místní knihovnou a obecním úřadem
21. 10. zhlédly děti z 1. ročníku úspěšné představení skupiny Smot AVATAR.
24. 10. Připomenutí svátku 28. říjen- položení květin k pomníku
31. 10. Klub aktivních rodičů a dětí – vyřezávání dýní
3. 11. Čteme dětem- program družiny ve spolupráci s místní knihovnou a obecním úřadem
7. 11. Na společném zahájení připomenutí svátku sv. Martina a dne válečných veteránů
7. a 14. 1. Klub aktivních rodičů a dětí – tvoření na vánoční jarmárek
16. 11. O strachu a štěstí – divadelní představení v tělocvičně školy
23. 11. Knihovna ACE 2. ročník
25. 11. Připravujeme advent – projektový den – ozdoby z perliček, korálků
26. 11. Klub příprava jarmárku,
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu- program dětí ZŠ, vánoční jarmárek
Klub aktivních rodičů a dětí
5. 12. Čert a Mikuláš
9. 12. Vánoční divadlo
14. 12. Knihovna 3. ročník
29. 11. Schůzka s rodiči předškoláků Kr
20. 12. Vánoční pořad v restauraci U krbů
21. 12. Školní Vánoce
22. 12. Třídní Vánoce
3. – 6. 1. Týden se třemi králi
25. 1. Knihovna 4. ročník - detektivní příběhy
26. 1. Divadelní představení v tělocvičně školy – Chytrá horákyně
10. 2. Divadlo MŠ, 1.,2.,3. ročník
17. 2. Školní kolo v recitaci
18. 2. škola s kulturní komisí obce uspořádala masopustní průvod.
16. 2. připravila Městská knihovna Týniště nad Orlicí program v albrechtické knihovně pro
naše třeťáky.
Během února jsme se ve všech ročnících věnovali projektu Zdravé zuby
26. 2. Zahájení dopravního kurzu pro žáky 4. ročníku – Mgr. Otavová
22. 2. 5. ročník knihovna ACE, Geomag
10. 3. se Sofia Mooney, Matěj Bařina a Barbora Luňáčková zúčastnili okresního kola
recitační soutěže v Rychnově nad Kněžnou
21. 3. Návštěva třídy MŠ - motýlci - ve škole
22. 3. 2. ročník knihovna
23. 3. Ukázková hodina v 1. třídě Mgr. Otavová
27. 3. Klub aktivních rodičů a dětí – kohouti a slepice – koláž – na velikonoční výstavu
30. 3. Hvězdárna 4. a 5. ročník
31. 3. Vynášení Morany (2. 4. Smrtná neděle)
6. 4. Zápis do ZŠ
21. - 23. 3. předvedli žáci školy, MŠ a klub aktivních rodičů své jarní a velikonoční výrobky
na krásné velikonoční výstavě.
21. 3. si žáci 2. – 5. ročníku vyzkoušeli matematickou soutěž Klokan.
21. 4. jsme navštívili záchrannou stanici v Jaroměři a v následujícím týdnu jsme se věnovali
projektu ke Dni Země – chráníme živočichy.
25. a 26. 4. se žáci 4. a 5. ročníku pod vedením Mgr. Otavové zúčastnili dopravní soutěže
v Týništi nad Orlicí.

5. 5. jsme si společně připomněli státní svátek 8. května a položili jsme kytku k pomníku před
školou.
10. 5. Kašpárkovo království divadlo v tělocvičně školy
11. 5.- 1. ,2., 3. ročník navštívil vystoupení ZUŠ Týniště v KD Týniště.
11. 5. se pod vedením Mgr. Blažkové konala dílna ke Dni matek - ubrousková technika.
13. 5. Mgr. Kratěnová s rodiči a dětmi sbírali papír.
15. květen- světový den rodiny jsme si ve škole připomněli výtvarnou soutěží.
18. května soutěžili žáci 5. ročníku pod vedením Mgr. Otavové na dopravní soutěži
v Rychnově nad Kněžnou.
22. a 23. 5. proběhlo úspěšně testování žáků 5. ročníku – testy ČŠI a žáků 3. ročníku – testy
Kalibro.
24. 5. se ve škole pro 3. a 4. ročník uskutečnil program Keňa (ADRA Praha)- multikulturní
výchova.
24. 5. navštívili žáci 5. ročníku s Mgr. Kratěnovou Prahu.
24. 5. knihovna 4. ročník
25. 5. nás navštívila paní Pálová – strážník Městské policie Týniště nad Orlicí – beseda
a uzavření kurzu dopravní výchova ve 4. ročníku.
29. 5. jsme si na zahájení připomněli 75 let od vypálení Lidic a Ležáků.
31. 5. připravili žáci 4. a 5. ročníku pod vedením Mgr. Kratěnové s ostatními zaměstnanci
krásné kouzelnické odpoledne pro všechny děti.
7. 6. se všichni žáci zúčastnili programu Lesů ČR – lesní pedagogika.
14. 6. celá škola vyrazila na školní výlet – Kuks, Černá hora, Janské Lázně.
27. 6. žáci 1. ročníku s Mgr. Otavovou šli do knihovny v Týništi nad Orlicí na pasování
čtenářů.
28. 6. Turistický výlet s nácvikem ochrany člověka za mimořádných událostí – 5. ročník
s Mgr. Otavovou a Mgr. Kratěnovou na kolech – také dopravní výchova, ostatní pěšky.
29. 6. jsme se rozloučili se školním rokem soutěží Albrechtický slavík, malou akademií
s vystoupeními jednotlivých tříd a závěrečným shromážděním s prezentací fotografií našich
školních akcí, vyhodnocením soutěže ve sběru léčivých rostlin, předáním ocenění nejlepším
žákům ředitelkou školy a žákům 5. ročníku starostou obce, rozloučením s našimi páťáky.

8. Údaje o výsledcích inspekce
V tomto školním roce proběhlo jen testování ČŠI.

9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Žádný pedagog se nezapojil do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola v tomto školním roce nerealizovala projekt financovaný z cizích zdrojů.

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala s odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery.

13. Závěr
I v tomto školním roce jsme se hodně naučili a zažili jsme spoustu zajímavého. Žáky
jsme vedli ke kamarádství, slušnému chování, spolupráci… a až na několik výjimek se nám to
dařilo. Kromě závěrečné pohádky jsme splnili vše, co jsme si na začátku školního roku
naplánovali, dávali jsme šanci žákům ukázat, co se jim daří. Náležitou pozornost jsme
věnovali i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je součástí obce, veřejnost
byla o její práci informována prostřednictvím zpravodaje. Rodiče byli pravidelně
informováni o prospěchu a chování svých dětí. Individuálních konzultací se účastnily i děti,
vedli jsme děti k sebehodnocení a nápravě nedostatků, rodiče individuálních konzultací hodně
využívali.
I letos jsme po celý rok dobře spolupracovali se zřizovatelem. Děkujeme všem
zastupitelům, radě a starostovi obce i zaměstnancům obecního úřadu za vstřícný postoj
k našemu zařízení a za dobrou spolupráci.
Světluše Kratěnová ředitelka školy
Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne: 30. 8. 2017
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 1. 9. 2017

