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I. Základní údaje o škole 
 

Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 1. 8. 2015 

Název školy:   Základní škola Bohousová, okres ústí nad Orlicí 

Adresa školy:  Bohousová 73, 561 86 Záchlumí 

Telefonní kontakt:  465 629 174 

E-mailová adresa:  zsbohousova@obeczachlumi.cz 

Webové stránky školy: www.zsbohousova.cz 

Zřizovatel školy:  Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98 

    Starosta: Miroslav Falta, tel.: 465 629 181 

Složení školské rady: Zuzana Kočajdová – zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR 

    Miroslava Dvořáková – zástupce za školu 

    Radka Dvořáková – zástupce za zřizovatele 

Charakteristika školy: 

 ZŠ Bohousová je neúplná malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem, která je organizovaná 

jako dvojtřídní. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3., 4. a 5. ročník. 

 Škola je příspěvková organizace, která vykonává činnost těchto zařízení: 

Základní škola  IZO: 102 642 401 se stanovenou kapacitou 50 žáků 

Školní družina  IZO: 118 000 641 se stanovenou kapacitou 30 žáků 

Školní jídelna – výdejna IZO: 169 100 065 se stanovenou kapacitou 50 jídel 

 

Počet oddělení školní družiny: 1 

Počet zájmových kroužků: 5 

 

II. Vybavení školy 
 

  Škola má k výuce žáků dostatek moderních školních pomůcek, které jsou stále 

doplňovány a inovovány. 11 žákovských počítačů připojených k internetu je umístěno 

v kmenových učebnách a využíváno při výuce. K dispozici učitelům i žákům je více 

než 50 výukových programů, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. V obou 

třídách jsou instalovány interaktivní tabule. Budova školy je jednopatrová, 2 prostorné 

a světlé učebny se nacházejí v prvním poschodí. Výuka probíhá rovněž na školní 

zahradě, která slouží i pro relaxaci o velkých přestávkách a pro odpolední volný čas 

dětí. Školní zahradu využívá ke své činnosti také školní družina. 

  K úplnému vybavení školy chybí tělocvična. Za nepříznivého počasí se tělesná 

výchova vyučuje v kulturním sále Fontána, kde má škola potřebné tělocvičné nářadí. 

K výuce tělesné výchovy slouží také školní zahrada. V zimních měsících probíhá 

plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí, výuka bruslení na zimním stadionu 

v Rychnově nad Kněžnou a lyžařský výcvik v Bartošovicích v Orlických horách.  

  V přízemí budovy je umístěna školní jídelna, která je určena i k činnostem dětí ze 

školní družiny. Jsou zde umístěny i nově rekonstruované žákovské toalety. V letošním 

školním roce byl instalován nový sprchový kout a také šatní sestavy. Za velkého 

přispění zřizovatele Obce Záchlumí, byla na školní zahradě postavena pergola, která 

slouží žákům školy v době odpočinku při odpolední činnosti školní družiny. Nedílnou 

součástí práce školy je půjčování knih ze žákovské knihovny, která čítá asi 600 knih. 

  Budova školy je vytápěna moderními akumulačními kamny, která umožňují regulaci 

teploty ve třídách i dalších prostorách školy podle potřeby. Osvětlení je zajištěno 
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zářivkami, které poskytují příjemné světlo a vyhovují hygienickým předpisům. 

V přízemí objektu se nachází výdejna obědů, do které jsou dováženy obědy z MŠ 

Záchlumí. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Škola nemá 

bezbariérový přístup. 

 

III. Školní vzdělávací program 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tvořivá škola“, platný od 

1. 9. 2013  

  Motivační název našeho ŠVP Tvořivá škola znamená, že program vychází z principu 

činnostního učení, které vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, 

že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. 

 

Tabulace učebního plánu: 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací předmět ročník minimální 

časová 

dotace 

disponibilní 

hodiny 

celkový 

počet 

hodin 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazykové 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk 9 8+2 6+2 7 5+2 35 6 50 

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 9  

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 4 3+2 5 3+2 5 20 4 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - - 0+1 1 1 +1 2 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2+1 - - 6 +1 15 

Přírodověda - - - 2 1+1 3 +1 

Vlastivěda - - - 2 1+1 3 +1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  12 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7  

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  10 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  5 

týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 20+0 18+4 21+3 23+3 22+4 104 14 118 

celkový týdenní počet hod. - maximum týdně 20 22 24 26 26   118 
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IV. Přehled pracovníků školy 
 

Pracovníci školy Jméno a příjmení/pracovní zařazení Úvazek 

Pedagogičtí pracovníci Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy  

 

Radka Dvořáková (tř. uč. 1. a 2. roč.)  

Mgr. Oldřiška Hubálková (třídní učitelka 3., 

4. a 5. roč.) 

Miroslava Dvořáková, vychovatelka ŠD 

1,0 

 

1,0 

0,772 

 

0,91 

Nepedagogičtí pracovníci Hana Dostálová, provozní zaměstnanec ZŠ 

provozní zaměstnanec ŠJ 

0,500 

0,237 

 

Charakteristika pedagogického sboru: 

 

  Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 učitelky a vychovatelka školní družiny. Ředitel 

školy je kvalifikovaný pro 1. stupeň ZŠ a pro výuku fyziky a technických předmětů 

SOU, dále splňuje podmínky pro výkon funkce absolvováním funkčního studia pro 

vedoucí pracovníky Š/ŠZ v rámci studia na NIDV Hradec Králové. Učitelka O. 

Hubálková je kvalifikovaná pro 1. stupeň ZŠ a učitelka R. Dvořáková si doplňuje 

kvalifikaci studiem na pedagogické fakultě s aprobací pro 1. stupeň ZŠ. Vychovatelka 

je kvalifikovaná pro práci s dětmi ve školní družině. 

  Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Ve škole je kladen 

velký důraz na další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitými 

oblastmi vzdělávání jsou moderní metody v didaktice předmětů a práce s výpočetní a 

komunikační technikou. 

  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

  Ve školním roce 2016/2017 se učitelé účastnili několika vzdělávacích akcí, které byly 

zaměřeny na podporu činnostního učení a předměty, které vyučují. Spadají sem 

především semináře pořádané Centrem celoživotního vzdělávání v Ústí nad Orlicí, 

NIDV Pardubice, Hradec Králové a Tvořivou školou. Ředitel školy absolvoval 

semináře: Spolupráce zřizovatele a školy a Aplikace zákona o rozpočtové 

odpovědnosti školy. Také se zúčastnil odborné stáže eTwinning, zahraniční spolupráce 

žáků partnerských škol. Učitelé se zúčastnili seminářů: Didaktické hry a jiné činnosti 

na 1. stupni ZŠ, Smaltování bez pece a drátkování, Výtvarná dílna – Hrátky s papírem 

a Drátování s keramikou. Vychovatelka ŠD se účastnila celonárodní konference 

pracovníků ŠD a semináře Pletení z pedigového proutí. Provozní pracovnice školy 

absolvovala školení „Hygienické minimum a novinky ve školním stravování“. 

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků patří k dlouhodobým prioritám školy. Je 

kladen důraz především na získávání nových zkušeností, jež by odpovídaly potřebám a 

formám práce se žáky stanovenými v ŠVP. 
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V. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 
Zápis k povinné školní docházce: 

 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

Z toho počet dětí 

starších 6 let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 

2017/2018 

1 10 0 1 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

  Na víceleté gymnázium se v letošním roce hlásila 1 žákyně, byla přijata. 

 

VI. Stavy žáků a dětí ZŠ ve školním roce 2016/2017 
 

Počet tříd Jednotlivé ročníky Počet zapsaných 

žáků k 15. 9. 2016 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu školy 

I. 1. ročník 10 0 

2. ročník 5 0 

II. 3. ročník 8 0 

4. ročník 8 0 

5. ročník 2 0 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno na naší škole 33 žáků. Před ukončením 

školního roku 2016/2017 se z naší odhlásil 1 žák a přestoupil do ZŠ a MŠ Slatina n. 

Z., naopak přestoupil k nám 1 žák ze ZŠ a MŠ Rybná n. Z. 

 

VII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Prospěch žáků na základní škole: 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 10 10 0 0 

2. 5 5 0 0 

3. 8 8 0 0 

4. 8 7 1 0 

5. 2 2 0 0 

Celkem za 1. 

stupeň 

33 32 1 0 
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Celkový přehled o chování žáků: 

 

Počet 

žáků 

Pochvala 

ŘŠ 

Pochvala 

TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

33 1 3 1 0 0 0 0 

 

Celkový počet zameškaných hodin: 

 

Počet žáků Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

33 1 268 38,42 0 0 

 

Na 2. stupeň ZŠ přestoupily 2 žákyně, z toho na ZŠ Žamberk Nádražní 743 1 žákyně a 

1 žákyně na víceleté gymnázium v Žamberku. 

 

V průběhu celého školního roku děti navštěvovaly tyto zájmové kroužky: 

 

 Šikovné ruce   paní Jitka Pražáková (MŠ Záchlumí)   

 Hudební kroužek   paní vychovatelka Miroslava Dvořáková 

 Sportovní kroužek   paní učitelka Radka Dvořáková 

 Sportovní hry (florbal) pan ředitel Petr Skulbaševský 

 Bystré hlavičky  paní učitelka Oldřiška Hubálková 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání, klima školy: 

 

  Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také 

dovednosti žáků. Důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka. Ve škole se 

dařilo plnit koncepční záměr v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního 

zabezpečení školy. Pedagogové v průběhu roku vyučovali podle vlastního školního 

vzdělávacího programu „Tvořivá škola“.  

  Klima školy je vzhledem k rodinnému charakteru školy velmi příznivé. Mezi žáky, 

učiteli a rodiči vládnou partnerské vztahy. 

  Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, 

OSPOD Žamberk, MO Policie ČR v Žamberku, Domem dětí a mládeže v Žamberku, 

ZUŠ Žamberk, FIDIKO Žamberk a Městským klubem Sokolovna Vamberk. 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Akce, kterých se zúčastnila nebo které pořádala naše škola 

 

Září 

 Slavnostní zahájení školního roku – 1. září 

 Podzimní výlet školy – Dolní Morava (Mamutíkův vodní park a lesní zážitkový 

park) – 14. září 



8 

 

 Cyklistické závody horských kol „Hledá se vítěz“ v Chocni (horská časovka) – 

20. září 

 Focení prvňáčků do Orlického deníku – 27. září 

Říjen 

 Zahájení činností zájmových kroužků – 3. října 

 „Bezpečně internetem“ – výchovně vzdělávací přednáška – 12. října 

 Divišovo divadlo Žamberk – „O Šípkové Růžence“ – 18. října 

 Podzimní prázdniny – 26. – 27. října 

 Státní svátek – 28. října  

Listopad 

 „A do třetice všeho dobrého“, hraná pohádka – 3. listopadu 

 Návštěva předškoláků z MŠ Záchlumí ve škole – 10. listopadu 

 Třídní schůzky – 10. listopadu  

 Vítání občánků ve Fontáně – hudební pásmo žáků ZŠ – 13. listopadu 

 Ředitelské volno z provozních důvodů – 18. listopadu 

 Divišovo divadlo Žamberk – „Vánoční hvězda“, hraná pohádka – 23. listopadu 

 Program při rozsvícení vánočního stromku – 26. listopadu 

 Zahájení plavecké výuky (bazén v Ústí nad Orlicí) – 28. listopadu 

Prosinec 

 Plavecká škola v bazénu v Ústí nad Orlicí 

 Čertovské hry ve škole – 2. prosince  

 „Škola nanečisto, aneb kdopak by se školy bál“, akce pro předškoláky – 8. 

prosince 

 Florbalový turnaj chlapců, Fontána Záchlumí – 14. prosince 

 Vánoční obecní besídka – žáci ZŠ – 13. prosinec  

 Vánoční besídka ve škole – 20. prosince  

 Ředitelské volno z provozních důvodů – 21. – 22. prosince 

 Začátek vánočních prázdnin – 23. prosince 

Leden 

 Plavecký výcvik žáků školy 

 Třídní schůzky – 19. ledna  

 Bruslení žáků na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou – 24. ledna 

Únor 

 Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům školy ve 100 let staré třídě – 

výukový program v „Novém Dvoře“ v Letohradě – 2. února 

 Jednodenní pololetní prázdniny – 3. února 

 Talent 2016 – kulturní akce města Žamberk (předávání ocenění A. Sládková) 

 Plavecký výcvik žáků školy 

 Bruslení žáků na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou – 8. února 
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 Lyžařský výcvik žáků školy – Bartošovice v Orlických horách – 15. února 

Březen 

 Jarní prázdniny – 6. – 12. března 

 Český červený kříž Ústí nad Orlicí, první pomoc pro školy – 15. března 

 „Svět 3D Úžasný oceán“ ve škole – tajemství prostorového vnímání obrazu a 

virtuální reality, zážitkový program – 22. března 

Duben 

 Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 – 6. dubna 

 Divadlo MK Sokolovna Vamberk, „Káťa Škubánek“ – 12. dubna 

 Velikonoční prázdniny – 13. – 14. dubna 

 Třídní schůzky – 18. dubna 

 Úklid obce ke Dni Země – 21. dubna 

 „Velikonoční švihadlo“ – školní soutěž ZŠ – 24. dubna 

Květen 

 Pobyt žáků 3. – 5. ročníku ve Vysokých Tatrách – Veĺký Slavkov, partnerství 

se slovenskou ZŠ Vyšné Hágy (projekt eTwinning) – 16. – 19. května 

 Školní výlet Lozice – výukový program „Pekařský den“ pro žáky 1. – 2. 

ročníku ZŠ spolu s dětmi MŠ Záchlumí – 16. května 

 „Běh údolím J. A. Komenského“ v Brandýse nad Orlicí – 22. května 

Červen 

 Sportovně turistický program (pěší turistika 1., 2. a 3. ročník, cykloturistický 

výlet žáci 4. a 5. ročníku) – 1. června 

 Fotografování žáků školy – p. Šimková – 5. června  

 Olympiáda malotřídních škol v Rovni u RK – 6. června 

 Turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně ZŠ ve Fontáně – 13. června 

 Školní atletický čtyřboj na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí, sportovní 

soutěž vyhlášená ČUS Pardubice – 14. června 

 Turnaj o „Pohár starosty České Rybné“ v malé kopané – 23. června 

 Geomag na cestách ve škole – 28. června  

 Divadélko pro školy HK ve Fontáně – „Bajky pana Ezopa, aneb Dávná moudra 

věčně platná“ (spoluúčast MŠ Záchlumí a ZŠ a MŠ Rybná n. Z.) – 29. června 

 Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům – 30. června 

 

Školní projekty a další aktivity: 

 Veřejná sbírka CPK-CHRPA – na výcvik koní určených pro hippoterapii 

 Veřejná sbírka Fond Sidus – na pomoc nemocným dětem k zakoupení 

lékařských přístrojů 

 Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ 
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 Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – snaha o řešení problémů 

(šikana, zneužívání návykových látek, kouření a alkohol u mladistvých…) 

 Preventivní program Zdravé zuby 

 Ovoce do škol – MK Fruit 

 Granty Pardubického kraje 

 eTwinning – partnerství se Základní školou Vyšné Hágy, Slovensko 

 

Úspěchy žáků školy na akcích a soutěžích: 

 

Cyklistické závody „Hledá se vítěz“ A. Sládková  2. místo časovka 

- horská časovka Choceň   J. Rolečková  5. místo časovka 

 

Florbalový turnaj Záchlumí  4. místo (mix družstvo) 

 

„Velikonoční švihadlo“ – školní soutěž A. Sládková  absolutní vítěz – 88 př. 

 

Běh údolím J. A. Komenského  Vojta Martinec 1. místo 1 200 metrů 

      Tereza Filáčková 5. místo    800 metrů 

      Tereza Luňáčková 9. místo    800 metrů 

Olympiáda malotřídních škol v Rovni A. Sládková  absolutní vítěz 

      V. Martinec  3. místo víceboj 

      štafeta škol  2. místo 

Vybíjená – turnaj ZŠ 1. stupně Fontána    3. místo 

 

Školní atletický čtyřboj – stadion Ústí nad Orlicí 

- školní kolo: vítězové kategorií – O. Dostál, M. Žabová, V. Martinec, A. Sládková 

- Pardubický kraj: 5. třídy – 2. místo, 1. třídy a 3. třídy – 5. místa  

 

Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: 

 

 Naše škola předložila a úspěšně realizovala projekt financovaný z cizích zdrojů. 

Vyhlášen byl Pardubickým krajem na podporu sportovní činnosti a aktivity základních 

škol v programu B3. Tento projekt byl schválen a finančně podpořen 10 tisíci 

korunami. Za tyto finance se vybavil kabinet TV novými míči na vybíjenou, které se 

využili na turnaj, který pořádá tradičně naše školy v kulturním sále Fontána 

v Záchlumí. Dále se podpořila nová sportovní soutěž „Školní atletický čtyřboj“, kterou 

vyhlašuje ČUS Pardubice a je podpořena Pardubickým krajem. Této soutěže se 

zúčastnili všichni žáci školy. Akce se konala na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. 

Z finanční dotace projektu se na soutěž pořídily poháry, diplomy, medaile, věcné ceny, 

občerstvení, dále nové startovací bloky, stopky, pásmo, kriketové míčky a startovací 

zařízení. Zaplatila se také doprava autobusem do Ústí nad Orlicí a zpět. 
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IX. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 

 

  Ve školním roce 2016/2017 proběhly průběžné veřejnosprávní finanční kontroly 

zřizovatele Obce Záchlumí, a to v září roku 2016 a v lednu roku 2017. Pracovníci 

KHS Pardubice provedli vyšetření odebraných vzorků vody. Dále byla uskutečněna 

revize požární ochrany a hasicích přístrojů. V dubnu roku 2017 provedl bezpečnostní 

technik p. Müller (společnost MOVOZ) Prověrky BOZP, prevence rizik a kontroly 

PO. Revizi tělocvičného nářadí jsme si provedli podle zákona interně ve škole na jaře 

roku 2017, při které nebyla zjištěna žádná závada.  

Veškeré zmíněné kontroly nezjistily žádné nedostatky. Všechny zprávy z revizí a 

kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

  Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2016: 

 

Příjmy celkem  2 591 828,73,- Kč 

Výdaje celkem  2 591 828,73,- Kč 

Hospodářský výsledek                0,00,- Kč 

 

I. Příjmy 

Dotace od obce         500 000,00,- Kč 

Státní rozpočet   1 790 000,00,- Kč 

Účelové prostředky UZ       50 882,00,- Kč 

Výnosy celkem        94 946,73,- Kč 

Grantový krajský projekt B3      10 000,00,- Kč 

- čerpání do 31. 12. 2017 

 

II. Výdaje  

Náklady na mzdy pracovníků 1 401 000,00,- Kč 

+ OON 

Odvody 

zdravotní a sociální pojištění    476 347,00,- Kč 

Výdaje na učebnice            299,00,- Kč 

Učební pomůcky       16 887,40,- Kč 

Programové vybavení                0,00,- Kč 

OOPP                  0,00,- Kč 

Výdaje na DVPP 

školení a vzdělávání         4 750,00,- Kč 

cestovné           1 174,00,- Kč 

Stravování        14 313,60,- Kč 

Plavecký výcvik          4 425,00,- Kč 

Zákonné pojištění         5 789,00,- Kč 

Čerpání dotace UZ        50 882,00,- Kč 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům naší školy za podporu a obětavou 

práci v tomto školním roce. Milí kolegové, moc si této náročné práce s žáky vážím a 

oceňuji Váš kolegiální přístup. Velké poděkování taktéž patří našemu zřizovateli, Obci 

Záchlumí, v čele s panem starostou Miroslavem Faltou a dalším zastupujícím členům 

obce. Děkuji za Vaši podporu a vstřícnost. Nesmím také opomenout zmínit pana 

kronikáře Matyáše, který pravidelně škole poskytuje finanční dary z jeho odměn od 

Obce Záchlumí za vedení obecní kroniky. 

A Vám, milí rodiče, děkuji za spolupráci při výchově a vzdělání Vašich dětí. 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12. října 2017 

 

Vypracoval a předložil Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy. 


