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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř 
Adresa:   čp. 143, Nekoř 561 63 
IČ:    08687463 
IZO:    691013756 
DS:    qtqmzaw 
Bankovní spojení:  123-1093030237/0100 
Telefon:   465 625 135, 603 403 827 
E-mail:   reditelka@skolanekor.cz 
Internetové stránky:  www.skolanekor.cz 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Vedení školy:   Mgr. Alena Boháčová, ředitelka 
Zřizovatel:   Obec Nekoř, čp. 330, Nekoř 561 63 
Školská rada:  volby do školské rady proběhnou v listopadu 2020 (vzhledem 

k mimořádnému opatření nemohly proběhnout plánované volby v březnu 
2020) 

Součásti školy:   Mateřská škola – 2 třídy, kapacita 52 dětí, ŠVP MŠ - Jen si děti všimněte, 
co je krásy na světě. 
Základní škola – 4 třídy 1. stupně (5 ročníků), kapacita 70 žáků, ŠVP ZŠ – 
Škola pro aktivní spolupráci  
Školní družina – 1 oddělení, kapacita 30 žáků, ŠVP ŠD – Aktivně po 
vyučování 
Školní jídelna – povolený počet stravovaných 150 

Přehled hlavních činností školy (podle zřizovací listiny):  
Organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní 
jídelna. Její činnost je vymezená zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 
Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování 
 

 
II. Charakteristika školy 

 
Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř vznikla 1. 1. 2020 splynutím Základní školy 
Nekoř, okres Ústí nad Orlicí a Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí. 
Škola v Nekoři je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je 
jedna třída školní družiny. V provozu jsou dvě třídy mateřské školy. 
Školu ve školním roce 2019/20 navštěvovalo 42 žáků ZŠ a 52 dětí MŠ. Do ŠD bylo přihlášeno 
30 účastníků. 
Škola vzdělávala děti a žáky podle ŠVP MŠ - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, ŠVP ZŠ 
– Škola pro aktivní spolupráci a ŠVP ŠD – Aktivně po vyučování. 
Ve školní jídelně s kuchyní byly připravovány obědy a svačiny pro děti a žáky školy a obědy pro 
veřejnost (doplňková činnost). 
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Materiálně technické vybavení školy 
Výuka probíhá v šesti učebnách. Z toho jedna učebna slouží jako ateliér výtvarné výchovy, jedna 
učebna slouží k výuce IT a je vybavena 8 počítači. Škola dále disponuje tělocvičnou a školní 
družinou. Kmenové třídy jsou vybaveny zastaralými notebooky pro učitele a dataprojektory, 
které rovněž nejsou v dobrém technickém stavu. Žádná z učeben není vybavena interaktivní 
tabulí. Škola má k dispozici internetové připojení, výukové programy pro všechny předměty a 
15 tabletů pro žáky. V průběhu 2. pololetí a hlavních prázdnin jsme zrenovovali  Ateliér (učebnu 
VV) a školní družinu. Výraznou rekonstrukci by si zasloužila sociální zařízení  a dlažba na chodbě 
školy.  
K venkovním prostorům školy patří travnaté hřiště, zahrada a venkovní amfiteátr. Venkovní 
prostory a tělocvičnu využívá mateřská i základní škola. 
 
 

III. Personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 
V průběhu školního roku došlo k několika změnám v učitelském sboru i ve vedení. Z funkce 
ředitele školy byl k 31. 12. 2019 odvolán PaedDr. Petr Bouška. Na místo ředitelky školy 
nastoupila 1. 1. 2020 Mgr. Alena Boháčová, která převzala 1. ročník. Za paní učitelku, která 
odešla na mateřskou dovolenou, převzal třídu PaedDr. Petr Bouška. Dlouhodobou pracovní 
neschopnost jednoho z pedagogů zastupovala nejdříve Mgr. Pavla Zamazalová, následně pak 
Mgr. David Vrábel. Bc. Marie Moravcová vyučovala v této třídě anglický jazyk. Neobsazené 
pracovní místo pedagoga v 5. ročníku převzala Kateřina Macháčková. 
 
Stav k 30. 6. 2020 

 Počet osob Výše úvazku 
Učitelé kvalifikovaní 4 3,0452  
Učitelé nekvalifikovaní 2 1,9999 
Vychovatelky kvalifikované 1 0,5 
Školní asistent 1 0,4 

 
Kvalifikační požadavky splňuje: 
Mgr. Alena Boháčová (ředitelka), PaedDr. Petr Bouška, Mgr. Petr Malý, Mgr. Lucie Maixnerová, 
Zdeňka Papáčková (vychovatelka ŠD a školní asistent) 
Kvalifikační požadavky nesplňuje: 
Kateřina Macháčková, Mgr. David Vrábel (inzeráty na úřadu práce v průběhu školního roku, 
vzhledem ke vzniklé personální situaci byli tito učitelé přijati na dobu určitou). 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
 

Ekonom RNDr. Jana Schlöglová 
Vedoucí školní jídelny Iva Bednářová 
Vedoucí kuchařka Aneta Sršňová 
Kuchařka Hana Špinlerová 
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Uklízečka Renata Charfreitagová 
Topič Milan Lux 

 
Údržba budov a prostředků výpočetní techniky je zajištěna na základě dohod o provedení práce. 
 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
 
Vzhledem k mimořádnému opatření vyhlášenému Ministerstvem zdravotnictví se zápis 
do 1.  ročníku konal distanční formou v termínu 20. – 24. 4. 2020. Do 1. ročníku bylo přijato 12 
žáků, 3 zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky. Žádostem bylo vyhověno.  
 
 

V. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
 
Na víceleté gymnázium se z 5. ročníku hlásili tři žáci. Dva z nich byli přijati na Gymnázium 
Žamberk, jedna žákyně byla přijata na Letohradské soukromé gymnázium.  
 
 

VI. Výsledky vzdělávání žáků 
 
 
Stupeň hodnocení prospěchu na konci školního roku 

Ročník Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 4 4 0 0 
2. 9 8 1 0 
3. 7 6 1 0 
4. 9 6 3 0 
5. 13 11 2 0 

Celkem 42 35 7 0 
 
Snížený stupeň chování se nevyskytl. 
 
Absence 

 Omluvená absence Průměr na žáka 
1. pololetí 805 19,17 
2. pololetí 165 3,93 

 
Neomluvená absence se nevyskytla. 

 
 

VII. Prevence sociálně patologických jevů 
  
Metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Alena Boháčová. 
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Nezastupitelnou a důležitou práci při budování bezpečného klimatu školy odvádějí třídní učitelé 
při práci se svou třídou. Preventivní témata jsou zařazována do výuky jednotlivých předmětů, 
ale prolínají se samozřejmě i do běžných situací v životě školy. Důležitá je informovanost a 
spolupráce s rodiči. 
 
Volný čas mají žáci možnost trávit ve školní družině. Činnost školní družiny je doplněna 
zájmovými kroužky organizovanými školou a finančně podporovanými zřizovatelem. 
 
 
VIII. Péče o talentované žáky 
 
V průběhu 2. pololetí třídní učitelka 5. ročníku připravovala žáky na přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia. Příprava probíhala i v rámci distanční výuky. 
 

IX. Péče o zaostávající a problémové žáky 
 
Žákům s problémy v chování a v zaostávání v jednotlivých předmětech věnujeme 
systematickou individuální péči. Věnujeme se i žákům s delší absencí. 
 
 

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
   
Mgr. Alena Boháčová absolvovala vzdělávací program Kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení (listopad 2019 – květen 2020).  
 
 

XI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
V lednu 2020 byly spuštěny nové webové stránky školy www.skolanekor.cz. Od května 2020 
informujeme veřejnost o činnosti školy i prostřednictvím Facebookové stránky Mateřská škola a 
základní škola Josefa Luxe Nekoř. Škola se prezentuje novým logem a mottem. Pravidelně 
přispíváme do Nekořského zpravodaje. V centru obce využíváme vývěsku k propagující činnost 
naší školy. 
 
Vzhledem k mimořádné koronavirové situaci nemohly proběhnout plánované akce realizované 
ve spolupráci s obcí ani programy plánované pro rodiče a veřejnost. Pouze 31. srpna se 
uskutečnila slavnost pro budoucí prvňáčky.  
 
 
XII. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 
V červenci proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti jednoho z rodičů. ČŠI vyhodnotila stížnost 
jako důvodnou. K nápravě situace bylo zřizovatelem ředitelce školy uloženo vypracovat 
směrnice řešící danou situaci. 

http://www.skolanekor.cz/
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XIII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.  
Ovoce do škol – projekt podporuje zlepšení stravovacích návyků u žáků 1. st. ZŠ, zajišťuje firma 
MK Fruit s.r.o. 
Mléko do škol – projekt podporuje zvýšení spotřeby mléčných výrobků u žáků 1. st. ZŠ, zajišťuje 
firma MK Fruit s.r.o. 
 
 
XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola se do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení neúčastnila. 
 
 
XV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 
Škola je zapojena do projektu Šablony II. 
 
Název projektu: Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nekoř II 
Doba trvání projektu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 
Externí finanční zdroj: ESF (85%), SR (15%) 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 561.289,- 
Výše dotace: 561.289,-  
Spoluúčast: 0,- 
 
Název projektu: MŠ Nekoř – Šablony II 
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 
Externí finanční zdroj: ESF (85%), SR (15%) 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 419.042,- 
Výše dotace: 419.042,-  
Spoluúčast: 0,- 
 
 
XVI. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na škole není založena odborová organizace. 
 
Spolupráce s obcí 
Zřizovatelem školy je Obec Nekoř. Zástupci obce se školou úzce spolupracují, zajímají se o chod 
a vzdělávací výsledky školy. Obec výrazně pomáhá s udržováním stavu budovy a údržbou 
zahrady a okolí školy.  
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Děkujeme  panu starostovi, paní místostarostce, zastupitelům a zaměstnancům obce za pomoc, 
vstřícnost a podporu školy. 
Tělocvičnu školy poskytujeme dalším subjektům v obci ke sportovnímu vyžití. 
 
Spolupráce se Školskou radou 
Volby do nově vznikající školské rady byly naplánovány na březen 2020. Vzhledem ke 
koronavirové situaci nemohly proběhnout. Po dohodě se zřizovatelem se volby uskuteční 
v 1. pololetí školního roku 2020/21. 
 
Spolupráce s rodiči 
V lednu proběhla společná schůzka pro rodiče žáků naší školy v souvislosti se vznikem nového 
subjektu a změnou vedení školy. Další setkání pedagogů s rodiči byla bohužel omezena 
náročnou koronavirovou situací. V rámci distanční výuky byli vyučující v kontaktu se všemi rodiči 
prostřednictvím e-mailu a telefonu. Ve škole probíhaly individuální schůzky v případě potřeby.  
 
Spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími institucemi 
Škola spolupracuje s PPP Pardubice, PPP Ústí nad Orlicí a SPC Kamínek Ústí nad Orlicí. Škola 
je v kontaktu i s OSPOD Žamberk. Spolupracujeme se Sdružením obcí MAS ORLICKO. V rámci 
výzvy Malý LEADER  plánujeme zapojení do projektu na podporu Environmentální výchovy. 
 
 

XVII. Distanční výuka 
 
Tento školní rok byl opravdu velmi specifický díky  koronavirové epidemii a s ní souvisejícím 
uzavřením škol 11. 3. Distanční výuku, která byla neznámou jak pro rodiče a žáky, tak pro učitele 
všech škol, jsme úspěšně zvládli. 
Zadání úkolů pro domácí učení bylo zveřejňováno jednou týdně na nových webových stránkách 
školy. Učitelé byli v pravidelném e-mailovém kontaktu s rodinami žáků, kontrolovali odeslané 
práce a byli k dispozici na telefonu. Učitelé využívali k zadávání práce nejen sešity a učebnici, 
ale v hojné míře pracovali i s internetovými stránkami, které dobře slouží k výuce a procvičování 
učiva. V 1. třídě proběhlo několik online hodin prostřednictvím Skypu.  
Škola byla znovu otevřena 25. 5. Přestože účast na výuce ve škole nebyla povinná, do naší školy 
nastoupili všichni žáci. Díky tomu se učitelům a žákům společně podařilo doplnit chybějící učivo, 
splnit výstupy ŠVP a dokončit tak úspěšně školní rok. Výuka probíhala za přísných hygienických 
opatření na základě doporučení MŠMT. 
Děkujeme všem rodičům za trpělivost, podporu a spolupráci.  
 
 

XVIII. Školní, mimoškolní a volnočasové aktivity 
 
Rok 2020 je výrazně ovlivněn epidemiologickou situací v zemi. Tato situace ovlivnila negativně 
i průběh 2. pololetí školního roku. Nebylo možné zrealizovat naplánované akce. Přesto se ale  
řada věcí podařila. 
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Lyžařský kurz 
V týdnu 17. – 21. 2. se uskutečnil lyžařský kurz ve Skiresortu Buková hora. Kurzu se zúčastnilo 
31 žáků ZŠ a 16 dětí z MŠ.  Počasí nám příliš nepřálo, přesto byl kurz hodnocen kladně. 
 
Příprava předškoláků na vstup do školy 
Vstup dítěte do školy je důležitým okamžikem v jeho životě. Abychom budoucím žákům školu a 
její chod představili, naplánovali jsme společná setkání předškoláků a prvňáků v 1. třídě. Setkání 
se nám před uzavřením školy v březnu podařilo zrealizovat bohužel pouze jedno.  
 
Focení tříd 
V červnu proběhlo focení tříd. Za krásné profesionální fotky děkujeme Janě Schlöglové. 
 
Sportovní dopoledne 
Na závěr školního roku učitelé připravili pro žáky sportovní a zábavné dopoledne. Vzhledem 
k deštivému počasí byly aktivity přesunuty do budovy školy. I přesto si žáci den užili a snad jim 
byl alespoň částečnou náhradou za neuskutečněný školní výlet a čas strávený bez spolužáků 
v čase distanční výuky. 
 
Slavnost pro budoucí prvňáčky 
Pro předškoláky a jejich rodiče připravili společně učitelé mateřské a základní školy slavnost, 
v rámci které byli předškoláci pasováni na školáky. Součástí slavnosti byl krátký kulturní 
program, pasování prvňáčků a následný program pro děti a budoucí žáky v prostorách základní 
školy a mateřské školy. Učitelky z mateřské školy spolu s kuchařkami školní jídelny připravily  
pohoštění, které zpříjemnilo posezení rodičů s učiteli a zástupci obce v prostorách školní jídelny. 
Tato slavnost, která se konala 31. srpna, částečně nahradila zápis do 1. třídy a akce plánované 
v MŠ na červen, které se nemohly vzhledem k mimořádnému opatření konat. 
 
Zájmové kroužky 
V rámci školní družiny byly za finanční podpory zřizovatele  v odpoledních hodinách pro žáky 
realizovány zájmové kroužky. Jejich činnost byla přerušena v březnu v souvislosti 
s mimořádným opatřením. 
 

Šachy Vladimír Šípek 14 žáků 
Náboženství P. Pavol Sandanus 7 žáků 
Angličtina Bc. Marie Moravcová 6 žáků 
Sportovní hry Tereza Tauchmanová 9 žáků 
Flétny Mgr. Petra Bednaříková 7 žáků 
Logopedie Vlasta Zářecká 5 žáků 

 
Založení „Naší čarovné zahrady“ 
V průběhu jara se nám podařilo za podpory zastupitelstva založit v prostoru u školního hřiště 
zahradu. V prvé řadě děkujeme  panu Holubovi, majiteli zahradnictví ve Hvozdečku u Bouzova, 
který nám daroval více než 80 sazenic keřů a stromů. Kvalitní kompost k zúrodnění zeminy nám 
daroval BB Com s.r.o. z Letohradu.  Za spolupráci děkujeme CLASS Nekoř, panu Venclovi, 
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Patriku Zamazalovi, Adéle Hrubé, Jiřímu Malému a všem rodičům, kteří se do prací na zahradě 
v rámci workshopu zapojili.  
 
Opravy a rekonstrukce 
Jarní uzavření školy bylo využito k plánované opravě podlahy ve školní družině a povrchu 
parketové podlahy v tělocvičně školy.  
Dále se nám v průběhu hlavních prázdnin podařilo zrenovovat školní družinu a ateliér. Učebny 
byly vymalovány, vybaveny či dovybaveny novým nábytkem. Velký dík za nádherné nové 
učebny patří Lucii Maixnerové, Zdeňce Papáčkové, Robertu Dolečkovi a Janě Schlöglové.  
 
 
XIX. Závěr 
 
Školní rok 2019/20 byl pro nekořskou školu obdobím velmi náročným. Od ledna 2020 došlo ke 
vzniku nového subjektu a k personálním změnám ve vedení školy a v pedagogickém sboru. 
Předání školy neproběhlo standartním způsobem. Nedostatečná spolupráce ze strany 
předávajícího zbytečně odčerpala kapacity, které mohly být věnovány rozvoji školy. V současné 
době jsou už tyto těžkosti překonány. 
Dalším náročným obdobím bylo mimořádné opatření, kdy byly na deset týdnů uzavřeny školy a 
bylo třeba přejít na distanční výuku. 
Přesto můžeme konstatovat, že jsme společně  tento náročný půlrok úspěšně zvládli a můžeme 
být pyšní na úspěchy, které máme za sebou.  
Můj velký dík patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a 
všem rodičům a žákům. Jen s jejich pomocí a podporou bylo možné všechny obtíže překonat.  
Věřím, že nás všechny čekají příznivější školní roky. Těším se, že budeme společnými silami 
naplňovat nové motto naší školy: RODINA JE PLACHTAMI, ŠKOLA VĚTREM, DÍTĚ LODÍ A ČAS 
MOŘEM …… 
 
 
V Nekoři 29. 10. 2020 
 
 
 
Mgr. Alena Boháčová, ředitelka školy 
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Příloha: 
Základní údaje o hospodaření organizace 
Výkaz zisků a ztrát k 30.6.2020 v tis. Kč    

Číslo 
položky 

T  E  X T                                       Účet 
BĚŽNÉ 

OBDOBÍ - 
hlavní činnost 

BĚŽNÉ 
OBDOBÍ - 

hospodářská 
činnost 

A. NÁKLADY CELKEM   4 741 44 

I. Náklady z činnosti   4 704 44 

1. Spotřeba materiálu 501 273 25 

2. Spotřeba energie, vodné 502 117 2 

8. Opravy a udržování 511 67   

9. Cestovné 512 4   

12. Ostatní služby 518 115   

13. Mzdové náklady 521 2 985   

14. Zákonné sociální pojištění 524 983   

15. Jiné sociální pojištění 525 12   

16. Zákonné sociální náklady 527 58   

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 90   

II. Finanční náklady   37   

5. Ostatní finanční náklady 569 37   

III. Náklady na transfery   0   

V. Daň z příjmů   0   

          

B. VÝNOSY CELKEM   4 737 48 

I. Výnosy z činnosti   240 48 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 239 48 

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1   

II. Finanční výnosy   0   

IV. Výnosy z transferů   4 497   

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 4 497   

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672     

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   -4 4 
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ROZVAHA k 30.6.2020 v tis. Kč      

Označení A  K  T  I  V  A    /     P A S I V A Účet 
Brutto 
/Stav 

Korekce 
/Stav 

Netto 
Minulé 
období 

  AKTIVA CELKEM   11 120 3 631 7 489 0 

A. Stálá aktiva   7 262 3 631 3 631 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek   50 50 0 0 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 50 50 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek   7 212 3 581 3 631 0 

1. Pozemky 031 34 0 34 0 

3. Stavby 021 6 433 2 837 3 596 0 

4. 
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 

022 82 80 2 0 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 663 663 0 0 

B. Oběžná aktiva   3 859 0 3 859 0 

I. Zásoby   64 0 64 0 

2. Materiál na skladě 112 64 0 64 0 

II. Krátkodobé pohledávky   159 0 159 0 

1. Odběratelé 311 0 0 0 0 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 128 0 128 0 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 23 0 23 0 

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 7 0 7 0 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 0 1 0 

III. Krátkodobý finanční majetek   3 636 0 3 636 0 

9. Běžný účet 241 3 584 0 3 584 0 

10. Běžný účet FKSP 243 42 0 42 0 

17. Pokladna 261 10 0 10 0 

              

  PASIVA CELKEM   7 489 0     

C. Vlastní kapitál   4 064 0     

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky   3 733 0     

1. Jmění účetní jednotky 401 3 733 0     

II. Fondy účetní jednotky   330 0     

1. Fond odměn 411 0 0     

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 40 0     

3. 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření 

413 0 0     

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 290 0     

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 0 0     

III. Výsledek hospodaření   0 0     

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   0 0     

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0 0     

3. 
Výsledek hospodaření předcházejících účetních 
období 

432 0 0     
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D. Cizí zdroje   3 425 0     

I. Rezervy   0 0     

II. Dlouhodobé závazky   0 0     

III. Krátkodobé závazky   3 425 0     

5. Dodavatelé 321 81 0     

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 181 0     

10. Zaměstnanci 331 407 0     

16. Ostatní daně, poplatky 342 68 0     

12. Sociální zabezpečení 336 243 0     

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 2 339 0     

37. Dohadné účty pasivní 389 87 0     

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 19 0     

 
 


