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Hlavní údaje o škole
1. Název
Název školy podle Rozhodnutí Školského úřadu Chrudim ze dne 1. 9. 1999 zní Základní
škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim. Sídlo školy je na adrese Základní škola,
Smetanova 304, 539 73 Skuteč.
Posledním Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ze dne 6. 11. 2002
je škola příspěvkovou organizací. Do obchodního rejstříku byla zapsaná dne 1. 1. 2003.
Statutárním orgánem školy je Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy, zástupcem statutárního
orgánu je Mgr. Eva Eisnerová, zástupkyně ředitele školy.
Prezentaci školy je moţné nalézt na www.zs-smetanova.cz, e-mailová adresa
zs.smetanovask@tiscali.cz.

2. Zřizovatel
Zřizovatelem školy je Město Skuteč, okres Chrudim, sídlo zřizovatele je Palackého
náměstí 133, 539 73 Skuteč.
Úplné znění zřizovací listiny vydalo Město Skuteč, okres Chrudim na základě usnesení
Zastupitelstva města Skuteč ze dne 7. 9. 2005. Účinnost zřizovací listiny je ke dni 1. 1. 2005.

3. Charakteristika školy
Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim je plnotřídní škola s prvním i
druhým stupněm. Schválená kapacita školy je 450 ţáků, pro školní druţinu platí limit 75
ţáků. Pro činnost školy má podstatný vliv lokalita umístění školy, činnost druhé základní
školy ve Skutči i existence reálného gymnázia.
Ve školním roce 2004/05 se vyučovalo v 15-ti třídách, z toho bylo 7 na 1. stupni a 8 na 2.
stupni. Školu navštěvovalo k 30. 6. 2005 celkem 319 ţáků.
Školní druţina měla k 30. 6. 2005 tři oddělení, ve kterých pracovalo 75 ţáků, tj. plná
kapacita školní druţiny.
Škola nabídla ţákům moţnost uplatnit a rozšířit své zájmy v činnosti několika zájmových
útvarů. V tomto školním roce pracovalo 7 krouţků, do jejich činnosti se zapojilo 74 ţáků
školy i mimoškolních. Při škole pracoval také sportovní oddíl stolního tenisu.
Škola nemá vlastní školní jídelnu s kuchyní. Ţáci i zaměstnanci školy se stravují ve
školském zařízení, které nám tuto sluţbu zprostředkovává. Jedná se o školní jídelnu v ulici
Osady Leţáků. Tato jídelna s kuchyní je společná třem základním školám ve Skutči.
Partnerem školy je Sdruţení rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole, Skuteč,
Smetanova 304, okres Chrudim. Školská rada nebyla v průběhu školního roku ustanovena.

4. Vzdělávací program školy
Škola pracovala ve všech ročnících podle vzdělávacího programu
Základ ní škola č.j. 16847/96.
V prvním aţ třetím ročníku se osvědčily a uplatňovaly postupy, metody a formy práce
vycházející z projektu „Začít spolu“. Příslušné vyučující mají pro tento projekt osvědčení o
absolvování kurzu.
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Hodnocení školního roku 2004/2005
1. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení
k 1. 9. 2004
k 1. 9. 2004
fyzické osoby přepoč. pracovníci
25
pedagogičtí
5
nepedagogičtí
30
celkem
pracovníci

k 30.6. 2005
fyzické osoby
27
5
32

k 30.6. 2005
přepoč. pracovníci

Na pracovní dohodu pracovali 3 zaměstnanci. Jednalo se o výuka římskokatolického
náboţenství. Celková dotace byla tři hodiny týdně, tj. přepočteno 0,125 úvazku týdně.
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 1.9.2004
věk
počet
z toho žen

do 30 let
včetně
11
9

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

6
4

3
3

5
2

-

z toho
důchodci
-

průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy :
c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost
podle vyhlášky č.139/1977 Sb.) k 30. 6. 2005
kvalifikovaní pracovníci
5
I. stupeň
8
II. stupeň
3
vychovatelé
3
výuka nábož.

nekvalifikovaní pracovníci
3
3
0
0

d) změny v počtech pedagogických pracovníků v daném školním roce

V průběhu školního roku byl ukončen 1 pracovní poměr dohodou s ing. Jaroslavem
Křepelkou. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Mgr.Ludmila Drobná, Mgr.Věra
Tláskalová, Mgr.Renata Vacková a Šárka Horáková, které vystřídali následující učitelé:
ing.Jiří Ligr, Bronislava Čermáková, Josef Kolbaba, Boţena Macháčková, Mgr.Václav
Šafránek, Mgr.Helena Flídrová.
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e) přehled pracovníků školy k 1. 9. 2004
Pedagogičtí pracovníci
 Mgr. Leoš Lukaštík

ředitel

 Mgr. Eva Eisnerová

zástupkyně ředitele

 Mgr. Gabriela Knedlíková

uč. pro 1. stupeň

I.

 Pavlína Krehelová

uč. pro 1. stupeň

II.

 Mgr. Šárka Burešová

uč. pro 1. stupeň

III.A

 Zdeňka Sochorová

uč. pro 1. stupeň

III.B

 Mgr. Renata Vacková

uč. pro 1. stupeň

IV.

 Mgr. Zdeňka Štěrbová

uč. pro 1. stupeň

V.A

Eva Fenyková

uč. pro 1. stupeň

V.B

 Mgr. Ludmila Drobná

M, Inf, RV, metodik ICT

VI.A

 Mgr. Petr Salát

TV,Z

VI.B

 Mgr. Štěpán Doleţal

ČJ, VV

VII.A

 Mgr. Věra Tláskalová

Čj, Aj

VII.B

 Mgr. Radek Mihulka

ČJ, OV, výchovný poradce

VIII.A

 Mgr. Jaroslav Roučka

PŘ, Z

VIII.B

 Mgr. Eliška Leopoldová

M, CH, metodik prevence

IX.A

 Marcela Plíšková

Hv, Vv, Hvs

IX.B

 Stanislav Mifek

F, D

 Ing. Jaroslav Křepelka

M, F

 Šárka Horáková

Aj, konverzace Aj

 Soňa Čápová

vedoucí vychovatelka

 Jana Boušková

vychovatelka

 Alena Netolická

vychovatelka

 Markéta Poţárová

dohoda náboţenství

 Ludmila Drahošová

dohoda náboţenství

 Mgr. Helena Šumberová

dohoda náboţenství
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Provozní zaměstnanci
 Eva Novotná

zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku

 Martin Horáček

školník, topič

 Jana Čejková

uklízečka

 Marie Šípková

uklízečka

 Lenka Valdová

uklízečka

2. Počet tříd
I. stupeň
7
7

k 1. 9. 2004
k 30. 6. 2005

II. stupeň
8
8

celkem
15
15

II. stupeň
0
0

celkem
0
0

II. stupeň
161
161

celkem
318
319

z toho počet specializovaných tříd
I. stupeň
0
0

k 1. 9. 2004
k 30. 6. 2004

3. Údaje o žácích
a) počty žáků
Tabulka č.1: celkové počty
I. stupeň
157
158

k 30. 9. 2004
k 30. 6. 2005

Tabulka č.2: počty ţáků v jednotlivých třídách – 1.st.

k 30. 9. 2004
k 30. 6. 2005

I.

II.

III.A

III.B

IV.

V.A

V.B

25
25

28
28

23
23

19
20

21
21

22
22

19
19

Tabulka č.3: počty ţáků v jednotlivých třídách – 2.st.

k 30. 9. 2004
k 30. 6. 2005

VI.A

VI.B

VII.A

VII.B

24
24

21
21

22
22

21
21

VIII.A VIII.B

20
20

17
17

IX.A

IX.B

19
19

17
17
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b) průměrný počet žáků na třídu

k 30. 9. 2004
k 30. 6. 2005

I. stupeň
22,4
22,6

II. stupeň
20,1
20,1

celkem
21,2
21,3

II. stupeň

celkem

c) na učitele (přepočteného)
I. stupeň
k 30. 9. 2004
k 30. 6. 2005

4. Počet integrovaných dětí (na základě doporučení PPP nebo
SPC )
zrakové
-

SPU
32

sluchové
-

řeči
-

tělesné
-

mentální
-

kombinované
-

5. Přeřazení do jiného vzdělávacího programu
ze kterých roč.
počet žáků

1. r.
-

2. r.
-

3. r.
-

4. r.
-

5. r.
-

6. r.
-

7. r.
-

8. r.
-

6. Výsledky testování žáků
a) testování CERMAT 9.ročník
tabulka č.1
třída

IX.A
IX.B
škola

počet
přihlášených
žáků
19
17
36

počet
zpracovaných
ZA matematika
15
12
27

počet
zpracovaných
ZA český jaz.
15
12
27

počet
zpracovaných
ZA spol. vědy
15
12
27
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tabulka č.2
český jazyk

matematika
počet
žáků

třída
IX.A
IX.B
Škola
Kraj

15
12
27
4404

průměrné průměrná
skóre
úspěšnost

14.6
19.0
16.6
22.1

29.2%
38.0%
33.1%
44.2%

počet
žáků

spol. vědy

průměrné průměrná
skóre
úspěšnost

15
12
27
4405

18.8
16.8
17.9
19.3

62.7%
56.1%
59.8%
64.3%

počet
žáků

průměrné průměrná
skóre
úspěšnost

15
12
27
4393

16.9
13.3
15.3
15.8

58.2%
45.7%
52.6%
54.5%

Menší úspěšnost ţáků třídy IX.B byla způsobena absencí tří vynikajících ţáků a celkově
niţší úrovní vědomostí této třídy, která byla způsobena také odchodem několika ţáků po
pátém ročníku na reálné gymnázium.

7. Výsledky zápisu do prvního ročníku (stav k 1.9.2005)
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

2

34

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let
školní rok 2005/2006
(nástup po odkladu)
4
6

8. Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
2

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
-

b) na SŠ zřizované krajem, církevní SŠ, soukromé SŠ – studijní a učební obory
bylo přijato :
gymnázia
5

obchodní
akademie
3

zdrav.
školy
1

průmyslové
ostatní
SOŠ - SOU celkem
školy
střední školy
3
5
18
35

c) podíl studijní obor a učební obor :
Počet ţáků

studijní obor
26

učební obor
9
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d) úspěšnost přijímacích řízení na SŠ:
Celková úspěšnost přijetí žáků na SŠ činí 100 %.

9. Chování žáků
a) klasifikace chování
1. pololetí

chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé

žáci
317
1
0

2. pololetí
%
99,7
0,3
0

žáci
317
1
0

%
99,7
0,3
0.

b) zameškané hodiny
1. pololetí
neomluvené
0
0
0

I. stupeň
II. stupeň
celkem

2. pololetí
neomluvené
0
0
0

10. Prospěch žáků
Prospěch
Klasifikováni I. st.
II. st.
Prospěli
I. st.
II. st.
z toho s vyznam.
Neprospěli I. st.
II. st.
Neklasifikov. I. st.
II. st.

1. pololetí
počet žáků
158
160
158
153
144
0
7
0
0

1. pololetí
%
100
100
100
95,6
46,2
0
4,3
0
0

2. pololetí
počet žáků
158
160
158
158
151
0
2
0
0

2. pololetí
%
100
100
100
98,8
47,5
0
1,3
0
0

11. Školní družina
Školní družina
Školní klub

počet oddělení
3
0

počet žáků
80
0

Na škole pracují 3 oddělení školní druţiny, ty navštěvuje celkem 80 dětí a jsou vedeny třemi
vychovatelkami. Činnost školní druţiny vede, řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka.
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Výchovně-vzdělávací práce zahrnovala opět všechny druhy odpočinkové, rekreační a
zájmové činnosti, která byla zaměřena zvláště na pobyt dětí v přírodě. Děti školní druţiny
vyuţívají při své činnosti i ostatní prostory školy, jako je herna, hudebna, učebna informatiky.
Děti ze školní druţiny svými výtvarnými pracemi zdobily školní chodby a jejich činnost byla
dokladem, ţe výchova a vzdělání se ubírá správným směrem. Vychovatelky přistupovaly
k dětem individuálně, rozvíjely jejich zájmy.
Při všech činnostech vychovatelky dbaly na osobní hygienu, dodrţování pitného reţimu,
vychovávaly děti ke kamarádství, toleranci a hezkým vztahům v kolektivu.

12. Spolupráce s PPP, Policií ČR a ostatními institucemi
Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chrudimi. Její
pracovnice pravidelně navštěvují naši školu a provádějí některá vyšetření přímo ve škole.
Poradna pro školu zajišťuje vyšetření ţáků se specifickými poruchami učení a následné
konzultace, diagnostiku profesní orientace a vyšetření ţáků s výchovnými problémy. Při práci
s problematickými ţáky spolupracujeme s Odborem sociální péče Městského úřadu Chrudim
a sociálními kurátory pro mládeţ. V oblasti prevence sociopatologických jevů škola
spolupracuje s jiţ stálým preventistou, zaměstnancem Městského úřadu Hlinsko, se sdruţením
SVP Archa, sdruţením PROUD, společnostmi Člověk v tísni, ACET, Policií ČR a Městskou
policií Skuteč.
Škola poskytuje poradenskou sluţbu rodičům a ţákům zejména výchovným poradcem a
školním metodikem prevence.

13. Hodnocení prevence soc. patol. jevů
Škola v uplynulém školním roce měla zpracovaný „Minimální preventivní program“. Na
jeho vytvoření a realizaci pracoval školní metodik prevence, který jeho obsah a formy
konzultoval s příslušnými metodiky a odborníky na prevenci. Tento metodik prevence se
účastnil několika odborných školení a seminářů.
Součástí minimálního preventivního programu školy je jednak výchova k zdravému
ţivotnímu stylu, která prolíná učebními plány všech předmětů a ročníků. Na ni navazuje
široká nabídka volnočasových aktivit poskytovaných v krouţcích a v krouţcích. Na základě
informací orgánů a organizací, se kterými škola v této oblasti spolupracuje, bylo cíleně
pracováno s jednotlivými ohroţenými skupinami ţáků.
Škola v rámci minimálního preventivního programu uskutečnila řadu akcí k posílení
uvědomělého chování ţáků v kontaktu s patologickými jevy společnosti:







Přednášky Policie ČR a Městské policie
Zdravotní přednáška „Základní poučení z oblasti sexuální výchovy“
Přednáška „Poskytování první pomoci“
Beseda o AIDS
Beseda o zdraví
Školní ekologická akce
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Branný a sportovní den
Beseda na Úřadu práce
Zprovoznění schránky důvěry
Konání anket

K prevenci soc. patol. jevů přispívá také Výchova ke zdraví.Tato oblast je zpracována
v RVP ZV a promítá se do mezipředmětových vztahů na prvním i druhém stupni školy.
Vedoucí metodického sdruţení 1.st. zajistila koordinaci při zavádění této výchovy do
učebního plánu pro 1.st. Zároveň zhotovila tematický plán, který stanovil způsob začlenění
vymezených témat do odpovídajících vyučovacích předmětů. Koordinátor při zavádění této
výchovy pro 2.st. také zhotovil podobný tematický plán, podle kterého byla začleněna
vymezená témata do odpovídajících vyučovacích předmětů.
Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, která také zpracována v RVP ZV, zcela
jednoznačně patří do této oblasti. Význam zdravého způsobu ţivota je důleţitým prvkem
ochrany před sociálně patologickými jevy. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě
odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota v míře přiměřené jeho věku a schopnostem.
Koncepce rozvoje školy, která je zaloţena na programu podpory zdraví, ovlivňuje ethos
celé školy, podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření
pozitivního klimatu ve škole.
V učebních osnovách je široce zahrnuta výchova proti kouření, alkoholu a drogám.
Ochranu dětí a mládeţe před pouţíváním návykových látek lze zajistit cílenými programy ve
školním vzdělávání, vyuţívat moderní přístupy jako předávání informací, tvorba správných
postojů, rozpoznávání rizikových situací, hledání alternativ, trénink odmítání nabídky
tabákových a alkoholických výrobků a drog, nácvik rozhodování, jak trávit volný čas, jak se
uvolnit, jak se zdravě vyrovnat s úzkostí, strachem či smutkem. Výchova ke zdravému
ţivotnímu stylu je náplní výuky zejména prvouky, vlastivědy, přírodovědy, přírodopisu,
občanské a rodinné výchovy.
V průběhu školního roku řešila škola několik drobných případů, které spadají do této
kategorie. Všechny případy byly vyřešeny domluvou a kázeňským opatřením. Výchovná
komise se scházela pravidelně před konáním pedagogické rady. Mimořádné jednání výchovné
komise nebylo svoláno.

14. Výuka cizích jazyků
Na škole probíhala výuka dvou cizích jazyků – anglického a německého, s dotací 3
hodiny týdně. Dle zájmu ţáků a rodičů je na škole upřednostňována výuka anglického jazyka,
který se učí od čtvrtého aţ do devátého ročníku, výuka německého jazyka je vedena
v sedmém, osmém a devátém ročníku.
Výuka cizích jazyků se dělí na druhém stupni na skupiny takto:
a) 6.A - skupina se nedělí
6.B - skupina se nedělí
b) 7.AB - skupina A (německý jazyk)
skupiny B (anglický jazyk – rychlejší tempo)
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skupiny C (anglický jazyk – pomalejší tempo)
c) 8.AB - skupina A (německý jazyk)
skupiny B (anglický jazyk – rychlejší tempo)
skupiny C (anglický jazyk – pomalejší tempo)
d) 9.AB - skupina A (německý jazyk)
skupina B (anglický jazyk)
Na prvním stupni se třídy nedělí na skupiny

Tabulka: počty ţáků učících se cizí jazyk (k 31. 1. 2005):

angl. jazyk
něm. jazyk

I. stupeň
62
0

II. stupeň
116
45

celkem
178
45

15. Využívání odborných učeben
Vedle kmenových tříd probíhá ve škole výuka také v odborných třídách, které jsou
uzpůsobeny a vybaveny učebními pomůckami k příslušné výuce. Takovými učebnami jsou:

učebna chemie a fyziky

učebna informatiky

hudebna

herna

cvičná školní kuchyň

školní dílny

učebna výtvarné výchovy
Vyuţívání těchto učeben je pravidelné. Vedle pravidelné výuky mohou ţáci vyuţívat
učebnu informatiky i ve svém volném čase za přítomnosti pedagogického dozoru. Odborné
učebny jsou vyuţívány i při vedení zájmových útvarů na škole.
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Vyuţívá proto k této činnosti tělovýchovná zařízení jiných
subjektů. Za jejich vyuţívání dle dohody nemusí platit poplatky. K těmto zařízením patří:

tělocvična ZŠ Komenského

tělocvična Sokolovny

atletický stadion

hřiště s umělým povrchem

zimní stadion

krytý plavecký bazén
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16. Spolupráce s rodiči
Při škole pracuje jiţ řadu let Sdruţení rodičů a přátel školy, které se výrazně spolupracuje
se školou a pozitivně ovlivňuje některé činnosti školy. Se zástupci školy členové sdruţení
sešli čtyřikrát do roka, zpravidla kaţdé čtvrtletí.

17. Školní stravování
Škola nemá vlastní školní kuchyň ani jídelnu. Ţáci se stravují ve školském zařízení Školní
jídelna v ulici Osady Leţáků. Škola pomáhá svými pracovníky jídelně zajišťovat dozor nad
strávníky.
Ţáci školní druţiny jsou na oběd a zpět do školy voděni svými vychovatelkami.
V témţe objektu se mohou stravovat i zaměstnanci školy.
Úroveň poskytovaných sluţeb školní jídelnou je dle hodnocení strávníků velmi dobrá.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Dle schváleného Plánu práce byly v průběhu školního roku uskutečněny všechny
naplánované akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Těmito akcemi byly:
















školy v přírodě
zahraniční výjezd ţáků
lyţařský výcvikový zájezd
plavecké výcviky
dopravní kurz
vánoční besídka
exkurze
branně bezpečnostní den
celoškolní poznávací akce
kulturní akce – divadelní, filmová představení, muzea, přednášky
sportovní akce
preventivní programy
ekologické akce
jarní úklid
sběrové soutěţe

Od začátku školního roku 04-05 se mohli ţáci přihlašovat do několika zájmových útvarů
pracujících na naší škole:
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Název
Hra na zobcovou flétnu
Výtvarný krouţek
Country tance
Míčové hry
Práce na PC
Pěvecký krouţek
Krouţek stolního tenisu
Krouţk anglického jazyka
Ruční práce
Dramatický krouţek

Ročník
1. – 2.
1. – 3.
1. – 7.
4. – 5.
5.
3. – 9.
8. – 9.
6.
8.
3. – 8.

Termín konání
středa
pondělí
čtvrtek
středa
pondělí
čtvrtek
pondělí, čtvrtek
středa
Čtvrtek
čtvrtek

Keramický krouţek
Informatika

3. – 6.
9.

pondělí
pondělí

Vedoucí útvaru
Pavlína Krehelová
Alena Netolická
Zdeňka Sochorová
Eva Fenyková
Mgr. Jaroslav Roučka
Marcela Plíšová
Mgr. Štěpán Doleţal
Mgr. Věra Tláskalová
Jana Boušková
Mgr. Štěpán Doleţal,
Zdeňka Sochorová
Mgr. Zdeňka Štěrbová
Mgr. Eliška Leopoldová

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
V uplynulém školním roce nebyla provedena na škole ţádná inspekční činnost České
školní inspekce.

Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří jako příspěvková organizace s příspěvkem na provoz od zřizovatele a
s příspěvkem na náklady na vzdělávání ţáků od Krajského úřadu Pardubického kraje. Oba
rozpočty jsou účetně vedeny odděleně.
Zúčtování dotací za rok 2005

Přímé výdaje
a) platy
b) ostatní osobní náklad
c) ostatní (pojistné, FKSP,
ONIV)

poskytnuto

použito

8 795 000
6 172 000
62 000
2 561 000

8 795 000
6 172 000
62 000
2 561 000

vratka

0
0
0
0
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Další dotace celkem
SIPVZ
Zřizovatel na provoz
ÚZ 33 368

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond

1 111 395
35 200
1 044 000
32 195

1 111 395
35 200
1 044 000
32 195

0
0
0
0

stav
k 1.1.2005

tvorba

použití

stav
k 31.12.2005

0
40 592,50
0
2 453050

0
123 916
0
0

0
131 880
0
0

0
32 628,50
0
2 453,50

Škola za uplynulé období nevykázala ţádnou vedlejší činnost.

Ve Skutči dne 20. 9. 2005
Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy
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