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Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod 

Sídlo: Náchodská 85, 549 11, Dolní Radechová 

IČO: 75015552 

Identifikátor právnické osoby: 650037634 

 

Zřizovatel školy: Obec Dolní Radechová 

Sídlo zřizovatele: Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová 

IČO: 00272621 

Ředitelka školy: Mgr. Věra Štěpánková 

Vedoucí učitelka MŠ: Marie Chocholoušová, DiS. 

 

Kapacita – nejvyšší povolený počet žáků v ZŠ: 72 

Místo poskytování vzdělávání: Náchodská 85 

Školní jídelna: Náchodská 85 

 

ID datové schránky:  xmt63x 

www stránky:   www.zsdolniradechova.cz 

E-mailové adresy:  reditel@zsdolniradechova.cz – ředitelka školy 

    hurdalek@zsdolniradechova.cz – školní družina 

    jidelna.radechova@seznam.cz – školní jídelna 

   skolka.radechova@seznam.cz – mateřská škola 

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Radechová se nachází ve středu Obce Dolní Radechová. 

Provoz zahájila 16. 6. 2004. Od 1. 9. 2009 byla její činnost rozšířena také o činnost jednotřídní 

mateřské školy. Vnitřní prostory základní školy splňují podmínky funkčního prostředí, nábytek je 

přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a nábytkem. 

K budově základní a mateřské školy přiléhá zahrada ve správě obce, kterou děti využívají 

k činnostem a hrám venku. Zahrada je vybavena herními prvky. V letošním roce jsme začali 

pracovat na projektu revitalizace školní zahrady. 
 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 
 

Základní škola poskytovala ve školním roce 2021/22 základní vzdělání ve třech kmenových 

učebnách pro žáky pěti postupných ročníků v oboru: Základní škola. Školní vzdělávací program 

Č. j.: 62/2016 Učíme se pro budoucnost s prodlouženou platností do 31.8.2022. Vzdělání 

zajišťujeme dětem z Dolní Radechové, Horní Radechové, Horních Rybníků a z Náchoda. V 

tomto školním roce navštěvovalo základní školu celkem 43 žáků.  

 

http://www.zsdolniradechova.cz/
mailto:reditel@zsdolniradechova.cz
mailto:hurdalek@zsdolniradechova.cz
mailto:jidelna.radechova@seznam.cz
mailto:skolka.radechova@seznam.cz
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Rozpis tříd: 

I. třída 

I. patro 
2. ročník 16 žáků 

 

Třídní učitelka 

Mgr. Miachaela Viskotová 

II. třída 

I. patro 

 

4. a 5. ročník 

 

 

14 žáků 

 

 

Třídní učitelka 

Mgr. Sidónia Ilšnerová 

 

III. třída 

II. patro 
1. a  3. ročník  13 

 

Třídní učitelka 

Mgr. Věra Štěpánková 

 

 

Školní družina: 

 

1 oddělení 

 

1. – 5. ročník 

 

vychovatel 

 

Michal Hurdálek  

 

Nabídka kroužků ve škole pro naše žáky: 

Šikovné ruce – Markéta Pražáková 

Čtenářský klub – Michal Hurdálek 

Badatelský klub – Veronika Šraitrová 

Sportovní kroužek – Sidónia Ilšnerová 

Angličtina – Veronika Šraitrová  

 

ŠVP a učební plán školy 

 

Ve školním roce 2021/22  bylo vyučováno podle ŠVP pro ZV ZŠ a MŠ Dolní Radechová – 

Učíme se pro budoucí život ve všech postupných ročnících.  V tomto školním roce pokračujeme 

dle nastaveného ŠVP s aktuálními dodatky, platnými do 31. 8. 2022 

 

V učebním plánu byla dodržena povinná časová dotace pro 1. stupeň 118 hodin a nebyla 

překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 

Všechny používané učebnice, pracovní sešity či ostatní učební pomůcky mají schvalovací 

doložku MŠMT. K výuce byly použity také učebnice elektronické. 
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Obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a 

schopnostem žáků. Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro 

vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Ta je využita k posílení časové dotace 

jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů nad rámec závazného minima a také k péči o žáky 

s podpůrnými opatřeními. 

 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2021/22 bylo v Základní škole a Mateřské škole Dolní Radechová celkem 16 

zaměstnanců.  

Z toho 2 muži a 14 žen. Začátkem roku 2022 převzala účetnictví ZŠ paní Mgr. Lenka Jiřičná, 

která se také stala naší zaměstnankyní a v dubnu přibyla ještě nová mzdová účetní – paní Petra 

Livarová. V závěru školního roku tedy měla již škola 18 zaměstnanců. 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 

Vzdělání Délka praxe úvazek 

ředitelka ZŠ a MŠ vysokoškolské vzdělání 
 

24 let 
1,00 

 

učitel č. 1 

 

vysokoškolské vzdělání 

 

21 let 

 

1,00 

učitel č. 2 Vysokoškolské vzdělání 

 

let 

 

1,00 

učitel č. 3 

 

Úplné střední vzdělání 

vzdělání 
Bez praxe 0,80 

 

vychovatel ŠD 

 

Úplné střední vzdělání 
11 let 

 

1,00 

 

asistent pedagoga Úplné střední vzdělání 2 měsíce 0,75 

 

asistent pedagoga 
Úplné střední vzdělání 10 let 0,75 

asistent pedagoga  Úplné střední vzdělání 1 rok 
0,5 

0,63 
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Pedagogičtí pracovníci 

(MŠ) 

Vzdělání Délka praxe Úvazek 

 

vedoucí učitelka MŠ 

 

vyšší odborné vzdělání 

 

22 let 

 

0,96 - překrývání 

 

učitelka č. 1 

 

střední úplné vzdělání 

 

3 roky 

 

0,96 - překrývání 

 

 

Provozní zaměstnanci 

ZŠ a MŠ 

Vzdělání Délka 

praxe 

 

Úvazek 

školnice ZŠ 

 
střední odborné učiliště 

39 let 

 

1,00 

 

vedoucí školní jídelny 

 
střední úplné vzdělání 35 let 0,5 

kuchař č. 1  

 

střední odborné 

 

40 let 

 
1,00 

kuchař č. 2  

 

střední odborné vzdělání 

 

20 let 

 
1,00 

uklízečka MŠ střední odborné vzdělání 13 let 0,5 

 
 

 

 

 

Školská rada ve školním roce 2021/22 
 

Podle § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od 1. 1. 2006 zřízena školská rada při ZŠ 

Dolní Radechová, okres Náchod. Od 1. 9. 2009 - ZŠ a MŠ Dolní Radechová, okres Náchod.  

Složení školské rady zůstává:  

zástupce zřizovatele :   Tibor Jirman 

zástupce rodičů :   Jiří Friedl 

zástupce školy :   Michal Hurdálek (předseda) 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí  
Ve dnech 7. – 8. 4.  2022  proběhl zápis žáků do budoucího prvního ročníku  školního roku 

2022/23. Zápisu se zúčastnilo 8 dětí. Do prvního ročníku jich bylo přijato 5. Z důvodu válečného 

konfliktu na Ukrajině byl organizován dne 2. 6. Dodatečný zápis pro děti z Ukrajiny. Zápisu se 

zúčastnila jedna dívka, která byla přijata, ale během prázdnin se s rodinou vrátila zpět na 

Ukrajinu.  

 

Z pátého ročníku naší základní školy odešlo 7 žáků do následujících škol: 

 

4 žáci 

 

ZŠ TGM Náchod 

 

běžná třída  

 

1 žák 

 

ZŠ Pod Montací, Náchod 

 

běžná třída 

2 žáci ZŠ V. Hejny Č. Kostelec běžná třída 

 

Ze 3. ročníku odešla žákyně Linda Lišková na ZŠ Komenského Náchod 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Jiné 

1. ročník 5 5 0  

2. ročník 16 16 0  

3. ročník 8 8 0 
 

 

4. ročník 7 6 1 
 

 

5. ročník 

 
7 7 0  

    Celkem 

 
43 42 1  

 

 

Žáci s druhým stupněm z chování 

1. pololetí: 0 

2. pololetí: 0 

Celkový počet neomluvených hodin 

1. pololetí: 0 

2. pololetí: 0 
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Spolupráce se zřizovatelem 
 

Spolupráci se zřizovatelem považujeme za zásadní a nedílnou součást života školy. Ředitelka 

školy se s panem starostou pravidelně schází a projednává záležitosti školy i obce. Škola se podílí 

na kulturních akcích organizovaných zřizovatelem, jimiž se zapojuje do života obce. Letošní 

školní rok byl ale opět ovlivněn omezením, vzniklým onemocněním Covid –19, akce byly tedy 

v omezené míře. 

Vánoční zpívání jsme v tomto školním roce vyřešili nahrávkou pro rodiče, kteří se mohli  podívat 

na vánoční vystoupení svých dětí v teple domova. 

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme opět zorganizovali na školním dvoře sběr starého papíru. 

Výtěžek byl použit na akce školy. 

 

 

Společné akce škola + obec 

 

19. 9. 2021 Oslavy výročí školy 

3. 12. 2021 Mikuláš v MŠ od 9:00 hodin, poté v ZŠ 

29. 4 .2022 Pálení Čarodějnic a pohádková stezka 

3. 6. 2022 Dětský den + letní kino, spaní ve škole 

 

 

Povinná výuka plavání 
 

V tomto školním roce jsme mohli po dlouhé době realizovat výuku plavání v krytém plaveckém 

bazénu v Náchodě. Do bazénu opět jezdily všechny děti ZŠ a předškoláci z MŠ. 

 

 

 Dopravní výchova  

 

Výcvik žáků na náchodském dopravním hřišti spojený s vykonáváním zkoušky cyklistů se konal 

ve dvou etapách pro 4. a 5. ročník 6. 5. a 27. 6. 2022 

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických (rizikových) jevů 

Ve školním roce 2021/2022 organizovala škola celou řadu preventivních aktivit, kterými si kladla 

za cíl předcházet sociálně patologickým jevům. K těmto preventivních aktivitám patří zejména  

třídní i celoškolní projekty, adaptační pobyt, zimní ozdravný pobyt a škola v přírodě. Začali 

spolupracovat s externí psycholožkou Petrou Liškovou, která pro děti jednou za dva měsíce 

připravuje program. 
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Jednodenní akce školy           

     

ZÁŘÍ  

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

19. 9.  Výročí školy – akce na zahradě školy, prohlídka školy 

ŘÍJEN  

8.10. Knihovna Náchod – 4.-5. ročník 

25. 10. Praha Dinosaurie 

LISTOPAD  

PROSINEC  

3. 12. Mikuláš v ZŠ 

LEDEN  

20.1. Návštěva pedag. pracovnic ze ZŠ Žďárky 

26.1. 4., 5. ročník BOFA tiskárna 

ÚNOR  

4.2. 2.,4.,5. třída finanční gramotnost 

BŘEZEN  

14.3. Loutkové divadlo v Náchodě – všechny ročníky ZŠ 

17. 3.  Den otevřených dveří 

21.3. Knihovna Náchod – 4.-5. ročník 

DUBEN  

21.4. 5. ročník Mc Donald Cup 

25.4. Beránek Náchod - Madagaskar 

29.4. Čarodějnice 

KVĚTEN  

6.5. Dopravní hřiště 

ČERVEN  

3.6. Dětský den 

21.6. Fajn park Chlumec nad Cidlinou 

27.6. 4., 5. ročník Dopravní hřiště Náchod 

 

 

 

Vícedenní akce školy 

Podzimní 

adaptační pobyt 
20. - 22. 9. 2022 

Chata Start v Orlických horách 

(pobytu byl realizován pro žáky 2. – 5. ročníku) 

 

Zimní ozdravný 

pobyt 
22. – 27. 2. 2022 

Masarykova chata v Orlických horách 

(pobytu se zúčastnilo 33 žáků) 

 

Letní ozdravný 

pobyt 
5. – 10. 6. 2022 

Chata U Pašeráka – Kořenov v Jizerských horách 

(pobytu se zúčastnilo 40 žáků) 
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Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

a spolupráce s PPP a SPC 
Základní škola Dolní Radechová měla ve školním roce 2021/22  sedm žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními 2. a 3. stupně.  Z tohoto důvodu na škole i letos  působili 3 asistenti 

pedagoga. Někteří z těchto žáků podle doporučení ŠPZ navštěvovali pravidelné hodiny speciálně 

pedagogické péče. Tuto hodinu zajišťovala paní učitelka Ilšnerová. Na základě spolupráce s paní 

psycholožkou jsme vypracovali plán pedagogické podpory pro několik dalších žáků a začali tak 

efektivněji pracovat s dětmi i spolupracovat s rodiči. Abychom vzdělávacím problémům ještě 

více dokázali předcházet, škola zavedla u prvňáčků preventivní test rizik, který nám již v tomto 

školním roce velmi pomohl. 

Některým žákům po dohodě s paní psycholožkou Liškovou a rodiči vypracováváme plán 

pedagogické podpory, který pravidelně vyhodnocujeme. Pokud je to z hlediska podpory dítěte 

třeba, navštíví žák PPP nebo SPC v Náchodě. Ta pak škole zašle doporučení a my podle něj  žáka 

podpoříme. Pracovnice PPP i SPC pravidelně docházejí do naší školy na konzultace s výchovnou 

poradkyní Mgr. Věrou Štěpánkovou i učiteli, kteří jednotlivé žáky učí. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

V průběhu školního roku 2021/22  pokračovalo vzdělávání pedagogických pracovníků dle 

předem schváleného plánu. Konkrétní realizace dalšího vzdělávání pracovníků školy je uvedeno 

v příloze. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Oslava 130 let výročí školy 

Mc Donald Cup-účast na soutěži 

Organizace Čarodějnic pro naše děti i pro obec 

Dětský den – společná akce školy a obce 

 

Svoje akce škola prezentuje na svých webových stránkách, v obecní vývěsce před obchodem, 

v místním Zpravodaji i ve Zpravodajích okolních obcí. 

Letos jsme také uspořádali Den otevřených dveří pro budoucí i stávající žáky. 

 

Ředitelské volno 

V tomto školním roce bylo vyhlášeno 29. září a 22. Prosince 2022. 

 

 

Kontroly 2022/23 
Ve školním roce proběhly kontroly hygienou na vícedenních školních akcích.Vše bylo v pořádku. 

.  
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Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky č. 

410/20019 Sb., a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

 

Zdroje financování:  

* přímé výdaje na mzdy a odvody mezd, FKSP, příspěvek na vzdělávání ze státního rozpočtu a to 

prostřednictvím Krajského úřadu KHK 

* příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy 

* příspěvky na úplatu za školní družinu 

* příspěvky na provoz školní jídelny v podobě stravného hrazeného zákonnými zástupci 

* příspěvek na kroužky, kulturní a společenské akce hrazené zákonnými zástupci 

* příspěvek na pracovní sešity a pomůcky, které pro jednotlivé žáky škola zajišťuje 

 

Dle zřizovací listiny schválené zastupitelstvem obce Dolní Radechová ze dne 13. 11. 2002 

provozuje Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová doplňkovou hostinskou činnost 

s platným živnostenským oprávněním vydaným Živnostenským úřadem Náchod dne 5. 1. 2005.  

Veškerý finanční zisk je použit na úhradu nákladů spojených s provozem školní jídelny, základní 

školy a mateřské školy. Hospodaření školy se jinak řídí rozpočtem školy, který je schvalován 

zastupitelstvem Obce Dolní Radechová.  

 

Provedené opravy a údržby většího charakteru a pořízení investic 

* byla vymalována školní družina, dvě třídy a chodba v MŠ. Dále bylo opraveno a přídáno 

osvětlení ve školní družině. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
Ovoce do škol 

Žáci základní školy byli zapojeni do projektu MŠMT zajišťující pravidelný přísun vitamínů 

v podobě ovoce.  

 

Šablony II a Šablony III – ZŠ a MŠ Dolní Radechová 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová realizovala projekt  MŠMT s názvem Šablony 

II, který v tomto školním roce také ukončila a dále od září je zapojena v podobném projektu 

Šablony III. Tyto finance škola  investuje zejména do: projektových dnů ve škole se zapojením 

odborníků z praxe, projektových dnů mimo školu, odborně zaměřená tematická setkání rodičů, 

vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů s kolegy z jiných škol, školní 

kluby pro žáky naší školy a doučování dětí ohrožených školním neúspěchem a také neocenitelná 

funkce pomocníka ve škole při organizování akcí - školní asistent. Škola v tomto školním roce 

zakoupila mnoho didaktických pomůcek a vybavení, které podpořilo realizaci jednotlivých klubů, 

doučování či náplně jednotlivých projektových dnů. 

 

Národní plán doučování 

Vzhledem k rozdílným možnostem výuky v době distanční výuky byly škole poskytnuty finance 

na doučování dětí, ohrožených školním neúspěchem. Tuto možnost škola využila. 
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2021/22 u nás učila nekvalifikovaná paní učitelka Marcela da Silva Barreto, 

která studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Základní škola Dolní Radechová spolupracovala ve školním roce 2021/22 s těmito organizacemi: 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Náchod 

Speciálně pedagogické centrum Náchod 

SVČ Déčko Náchod 

Obecní úřad Dolní Radechová 

Hasiči Dolní Radechová 

Bofa Dolní Radechová 

Česká spořitelna 

 

 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ  Dolní Radechová byla zpracována dne: 24. 8. 2022 

Zpracovala Mgr. Věra Štěpánková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Radechová 

 

Pedagogická rada schválila dne 25. 8. 2022 

Školská rada byla seznámena dne 7. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


