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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:  2801980044/2010 
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:  Zástupci zřizovatele: Ing. Jana Kubíčková Berková (předseda ŠR), Bc. 

Dominika Halbrštátová, Ing. Jiří Malý 
 Zástupci rodičů: Mgr. Petra Bednaříková, Jitka Faltusová, Mgr. Pavla 

Motyčková 
 Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr.Tereza Šafářová, Mgr. Nikola 

Goňová, Markéta Faltusová 
Součásti školy:   Mateřská škola – 2 třídy, kapacita 52 dětí, ŠVP MŠ – Vyplouváme za 

poznáním 
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 

 
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 2021/22 navštěvovalo 55 žáků ZŠ a 51 dětí MŠ. Do ŠD bylo přihlášeno 
30 účastníků. 
Škola vzdělávala děti a žáky podle ŠVP MŠ – Vyplouváme za poznáním, ŠVP ZŠ – Škola pro 
aktivní spolupráci a ŠVP ŠD – Aktivně po vyučování. 
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Ve školní jídelně s kuchyní byly připravovány obědy a svačiny pro děti a žáky školy a obědy 
pro zaměstnance a veřejnost (doplňková činnost). 
 
Materiálně technické vybavení školy 
 
Výuka probíhá v šesti učebnách. Z toho jedna učebna slouží jako ateliér výtvarné výchovy a 
pracovních činností, jedna učebna slouží k výuce IT a je vybavena 8 počítači. Škola dále 
disponuje tělocvičnou a školní družinou. Kmenové třídy jsou vybaveny zastaralými notebooky, 
všichni učitelé mají osobní notebooky. Dvě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V jedné 
učebně máme starší dataprojektor. Škola má k dispozici internetové připojení, výukové 
programy pro všechny předměty a 20 tabletů pro žáky.  
V průběhu letních prázdnin jsme zrenovovali tři kmenové třídy podle návrhů paní učitelky 
Maixnerové. Velký dík patří paní Vágnerové, která malby ve spolupráci s učitelkami MŠ a ZŠ 
vytvořila.  
K venkovním prostorům školy patří travnaté hřiště, zahrada a venkovní amfiteátr. Venkovní 
prostory a tělocvičnu využívá mateřská i základní škola.  
Do investičních záměrů školy je zařazena plánovaná rekonstrukce chodeb, šatny a sociálního 
zařízení. Dále bychom rádi zlepšili ohraničení školního hřiště. Ve spolupráci se zřizovatelem 
jsme začali připravovat projekt rekonstrukce půdních prostor. 
 
 

III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 
Od 1. září nastoupily na pozice učitelek Mgr. Nikola Goňová a Mgr. Tereza Šafářová. Iveta 
Vágnerová, Dis. nastoupila jako vychovatelka školní družiny a školní asistentka.  
 
Stav k 30. 6. 2022 
 Počet osob Výše úvazku 
Učitelé kvalifikovaní 4 3,82 
Učitelé nekvalifikovaní 1 1 
Vychovatelky kvalifikované 1 0,67 
Asistent pedagoga 1 0,5 
 
Kvalifikační požadavky splňuje: 
Mgr. Alena Boháčová (ředitelka), Mgr. Petr Malý, Mgr. Ludmila Hájková, Mgr. Nikola Goňová, 
Iveta Vágnerová, DiS. (vychovatelka ŠD), Mgr. Marie Foglová, Dis. (asistent pedagoga) 
Kvalifikační požadavky nesplňuje: 
Mgr. Tereza Šafářová (Paní učitelka je přijata na dobu určitou.) 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
 
Ve školní jídelně došlo k personálním změnám. Po mateřské dovolené se vrátila na pozici 
vedoucí školní jídelny Hana Adamcová, došlo i ke změnám na pozicích kuchařů. 
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Stav k 30. 6. 2022 
 
Ekonom RNDr. Jana Schlöglová 
Vedoucí školní jídelny Hana Adamcová 
Vedoucí kuchař Petr Dvořák 
Kuchařka Jitka Dolečková 
Uklízečka Renata Charfreitagová 
Topič Milan Lux 
Školník  Pavel Boháč 
 
 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
 
Zápis do 1. ročníku se konal dne 22. 4. 2022. Zápis pro ukrajinské děti se uskutečnil 15. 6. 
2022. Do 1. třídy bylo přijato 13 žáků, 2 zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky. 
Žádostem bylo vyhověno.  
 
 

V. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
 
Přijímacího řízení na víceleté gymnázium se z osmi žáků 5. ročníku zúčastnili 2 žáci. Nikdo 
nebyl přijat. 
 
 

VI. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
Rozsah a obsah výuky byl v souladu s učebními osnovami ŠVP. Formulované a využívané 
výchovné strategie byly v souladu. Vyučující vyhodnocovali dosahované výsledky každého 
žáka ve vztahu k učebním osnovám. 
 
 
VII. Výsledky vzdělávání žáků 

 
Stupeň hodnocení prospěchu na konci školního roku 
Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 19 19 0 0 
2. 14 14 0 0 
3. 6 6 0 0 
4. 8 5 3 0 
5. 8 5 3 0 
Celkem 55 49 6 0 
 
Snížený stupeň chování se nevyskytl. 
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Absence 
 Omluvená absence Průměr na žáka 

1. pololetí 2 841 51,65 
2. pololetí 3 442 62,58 

 
Neomluvená absence se nevyskytla. 

 
 

VIII. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 
  
Metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Ludmila Hájková. 
 
Žáci 3. – 5. ročníku se pod vedením lektora Petra Kadlece zúčastnili preventivního programu 
Etika mezi světy (sdružení ACET ČR, z. s.). Tématem byly mezilidské vztahy, přátelství a 
spolupráce. 
 
Součástí prevence sociálně patologických jevů jsou i veškeré akce pořádané školou pro naše 
žáky v rámci výuky i mimo ni. 
 
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 pro nás 
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. 
 
 

IX. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnujeme dle doporučení pedagogicko-
psychologických poraden. Stejně jako všem ostatním žákům se i dětem s podpůrnými 
opatřeními věnují všichni vyučující s ohledem na jejich individuální potřeby.  
 
Na škole pracuje jedna asistentka pedagoga, dále učitelé spolupracují se školní asistentkou. 
V pátém ročníku probíhala jedna hodina pedagogické intervence.  
 
V průběhu školního roku třídní učitelka 5. ročníku připravovala žáky na přijímací zkoušky na 
víceletá gymnázia. Vyučující se soustavně věnují nadaným žákům v rámci výuky i nad rámec 
vyučovacích hodin.  
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X. Péče o žáky s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 
Na jaře 2022 nastoupilo na školu k plnění školní docházky pět žáků z Ukrajiny. Těmto žákům 
jsme mimo individuálního přístupu v rámci výuky nabídli i pět hodin českého jazyka jako cizího 
jazyka týdně. Ukrajinští žáci se brzy adaptovali v jednotlivých třídách a díky práci pedagogů a 
interakci s českými spolužáky se postupně zapojovali do aktivit v rámci výuky ve třídách. 
 
 

XI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Název Organizátor Účastníci 

Zahrada, která učí MAS ORLICKO Ludmila Hájková, Tereza 
Šafářová,  Nikola Goňová 

Konference zahradní terapie MAS sdružení 
SPLAV 

Alena Boháčová 

Osobní zdroje v práci pedagoga I. a II. SYPO Ludmila Hájková 

Odborná stáž do Základní 
školy Erudio Orlicko Žamberk 

MAS ORLICKO Alena Boháčová 

Kolokvium ředitelů - pro málotřídní školy, 
téma Komunikace 

SYPO Alena Boháčová 

Ukázková hodina - Začít spolu na základní 
škole 

MAS ORLICKO Nikola Goňová 

Kulatý stůl málotřídek II. MAS sdružení 
SPLAV 

Nikola Goňová, Petr Malý, 
Alena Boháčová 

Jak na dílnu čtení? Životní 
vzdělávání,z.s. 

Tereza Šafářová 

Vykročte s Taktikem do 1. třídy TAKTIK Ludmila Hájková 

Hravá hudební výchova TAKTIK Ludmila Hájková, Petr Malý 

Kulatý stůl málotřídek III. MAS sdružení 
SPLAV 

Ludmila Hájková, Petr Malý, 
Tereza Šafářová, Nikola 
Goňová 

Ukázka robotických pomůcek a jejich využití 
ve výuce 

MAS sdružení 
SPLAV 

Tereza Šafářová, Alena 
Boháčová 

Konference Digitální kompetence v ŠVP a 
nová informatika pro ZŠ 

NPI Nikola Goňová 
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Jak na nový RVP ZV ve škole NPI Alena Boháčová 

Sebereflexe a rozvojová potřeba NPI Alena Boháčová 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a 
začleňování žáků cizinců  

NPI  Ludmila Hájková 

Práva a povinnosti vychovatele školní družiny CCV Pardubice Iveta Vágnerová 

Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ - 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 
gramotnost 

Škola hrou Tereza Šafářová 

Péče o vztahy mezi zaměstnanci NPI Alena Boháčová 

Formativní a normativní hodnocení žáků CCV Pardubice Tereza Šafářová 

Aktivity v přírodě jako základ 
environmentálního vzdělávání  

CCV Pardubice Iveta Vágnerová 

Nech půdu žít! Náměty na projektovou a 
badatelsky orientovanou výuku 

NPI SYPO Petr Malý 

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu 
učení žáků 

NPI SYPO Nikola Goňová 

Hry v hodinách matematiky NPI SYPO Nikola Goňová 

Jak rozvíjet informatické myšlení EDUSKOP        
i-myšlení 

Nikola Goňová 

Úvod do školní robotiky EDUSKOP         
i-myšlení 

Nikola Goňová 

Formativní hodnocení s klidem Učíme společně Nikola Goňová 

Kulatý stůl NPI ČR - Hodnocení žáků-cizinců 
ve školním roce 2021/22 

NPI Alena Boháčová 

Pracovní doba ve školách - rozvrhování a 
evidence 

SEMINARIA Alena Boháčová 

Canva MAS sdružení 
SPLAV 

Nikola Goňová 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy 
algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ 

NPI Alena Boháčová, Nikola 
Goňová 
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Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s 
daty, základy informatiky - 1. stupeň ZŠ 

NPI Alena Boháčová, Nikola 
Goňová 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální 
technologie  - 1. stupeň ZŠ 

NPI Alena Boháčová, Nikola 
Goňová 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - 
Informační systémy - 1. stupeň ZŠ 

NPI Alena Boháčová, Nikola 
Goňová 

Pravidelná online setkání metodiků prevence PPP Ústí nad 
Orlicí 

Ludmila Hájková 

Pravidelná online setkání výchovných 
poradců 

PPP Ústí nad 
Orlicí 

Tereza Šafářová 

Studium pro koordinátory ŠVP INFRA Nikola Goňová 

 
 
XII. Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 
Název Pořadatel Účastníci 
Podzimní konferenci školního 
stravování podzim 2021  
(seminář Právo pro vedoucí a 
kuchařky a Kalkulace cen) 

 Jana Schlöglová 

Webinář pro pracovníky 
školních jídelen 

Dagmar Kadlecová Hana Adamcová, Jitka 
Dolečková 

Krajská konference 
hromadného stravování v HK 

Jitka Fejtková Procházková Hana Adamcová 

Školení hygienického minima 
pro školní jídelny 

Monika Vlková Hana Adamcová, Petr Dvořák, 
Jitka Dolečková, Libuše Luxová 

 
 
XIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Na jaře po dlouhé pauze mohli žáci základní školy vystoupit na setkání se seniory obce. 
Vystoupení na vítání nových občánků Nekoře se pak ujaly paní učitelky z mateřské školy se 
svými svěřenci. 
V průběhu školního roku jsme pro rodiče a veřejnost uspořádali několik besed a setkání 
s odborníky.  
Velkou radost máme z účasti školy na podzimní výstavě pořádané obcí v místním kulturním 
domě. 
Naše aktivity jsme pravidelně prezentovali na webových a facebookových stránkách školy. 
Přispíváme do Nekořského zpravodaje.  
V centru obce využíváme vývěsku k propagaci činnosti naší školy. 
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XIV. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 
 
ČŠI navštívila školu v říjnu 2021. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích 
programů pro základní, předškolní a zájmové vzdělávání. Inspekční zpráva je zveřejněna na 
webových stránkách školy. 
 
 
XV. Spolupráce 
 
Spolupráce se zřizovatelem 
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.  
 
Tělocvičnu školy poskytujeme dalším subjektům v obci ke sportovnímu vyžití.  
 
Spolupráce s rodiči, se spolky a veřejností 
Rodiče žáků naší školy jsou nám velmi nápomocni s budováním školní zahrady. V tomto 
školním roce jsme zorganizovali dvě podzimní a dvě jarní brigády. 
Pro rodiče a veřejnost jsme připravili dvě besedy. První z nich byla beseda s Tomášem 
Jungwirthem na téma Klimatické změny. Na druhém setkání se Mgr. Martin Vlasák věnoval 
tématu Děti a média. 
Hojná účast rodičů, dětí a přátel školy na setkání na konci hlavních prázdnin, kterým byl 
společný piknik s letním kinem, byl pro nás velmi milým startem do nového školního roku. 
 
Velmi si vážíme spolupráce s nekořskými spolky. MS Nekoř a Klub SHM sdružení Nekoř pro 
naše žáky připravili dva projektové dny.  
 
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi 
Jako škola jsme se zapojili do sbírky Srdíčkový den pořádané organizací Život dětem. Do této 
sbírky jsme přispěli částkou 2 250 Kč. 
 
 
XVI. Školní, mimoškolní a volnočasové aktivity 
 
ŠKOLNÍ AKCE 
 
1. 9. 2021 
Slavnostní zahájení školního roku 
Zahájení školního roku opět proběhlo za přítomnosti zástupců obce a za účasti rodičů 
nastupujících prvňáčků.  
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17. 9. 2021 
Působení člověka v krajině  
Projektový den pro naše žáky připravil MS Nekoř. Součástí dne byla i ukázka dravců. 
Děkujeme za zajímavý a poučný program. 
 
24. 9. 2021 
Evropský školní sportovní den 
Naše škola se k ESSD připojila orientačním během. Pro všechny děti byl den velkým zážitkem. 
 
10. 10. 2021 
Podzimní výstava 
Výrobky dětí mateřské a základní školy jsme prezentovali na výstavě pořádané Obcí Nekoř. 
 
18. 10. 2021 
Etika mezi světy 
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme pozvali externistu věnujícího se 
preventivním programům. Tématu přátelství a spolupráce se pod jeho vedením věnovali žáci 
3. – 5. ročníku. 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
Na plánovanou akci jsem připravili vystoupení žáků. Vzhledem k epidemickým opatřením bylo 
společné setkání zrušeno. Vystoupení jsme pro rodiče a veřejnost natočili a videa prezentovali 
na webových a facebookových stránkách školy. 
 
26. 11. 2021 
Recitační soutěž 
Plánovaná soutěž Nebojte se klasiků byla také zrušena. Proto jsme uspořádali alespoň školní 
kolo. Vítězem se stal Jakub Charfreitag z 1. třídy. 
 
6. 12. 2021 
Projektový den Keramika 
Iveta Vágnerová připravila pro děti zajímavé aktivity spojené s historií a tvorbou keramiky. Děti 
si vyrobily drobné dárečky z keramiky. 
 
6. 12. 2021 
Mikulášská nadílka 
O vzácnou návštěvu Mikuláše, anděla a čerta v ZŠ a MŠ se postaraly paní učitelky.  
 
17. 12. 2021 
Vánoční besídky 
Třídní učitelé se svými žáky strávili příjemné předvánoční chvíle s dárečky, koledami a 
ochutnávkou cukroví. 
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10. – 14. 1. 2022 
Lyžařský kurz 
Tentokrát zájemci z žáků všech ročníků lyžovali za krásného slunečného počasí a skvělých 
sněhových podmínek v lyžařské škole na Dolní Moravě. 
 
27. 1. 2022 
Projektový den Klimatické změny 
Skleníkový efekt, plýtvání energiemi apod. byly otázky, kterým se věnovali učitelé se svými 
třídami. Následovala beseda k tématu klimatických změn, na kterou  jsme pozvali Tomáše 
Jungwirtha (vedoucího Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky). Návštěvu odborníka 
jsme využili k uspořádání besedy pro veřejnost s názvem Zpátky na zem: východiska 
klimatické krize bez růžových brýlí. 

 

11. 2. 2022 
Bruslení  
Využili jsme mrazivého zimního počasí a vyrazili společně na bruslení na kluziště v Žamberku. 
 
25. 2. 2022 
Návštěva knihovny 
Další společnou akcí byla návštěva žamberecké knihovny, kde jsme se seznámili s prostory a 
organizací knihovny a zúčastnili jsme se programů, které pro žáky připravila jedna z knihovnic. 
 
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 
V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Naše 
škola slavila velký úspěch. V okresním kole se na 1. místě ve své kategorii umístil Šimon Faltus 
z 1. třídy a na druhém místě se umístila Verunka Šípková z třídy Liščat. Šimonovi se podařilo 
získat 1. místo v krajském kole a získal dokonce ocenění v celorepublikovém kole. 
Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 
 
18. 3. 2022 
Matematický klokánek 
Všichni žáci porovnávali své matematické dovednosti v celostátní soutěži Matematický 
Klokánek. 
 
1. 4.  2022 
Noc s Andersenem 
Společné přespání ve škole, plnění úkolů kmotry lišky či řešení šifer inspirovaných knihami 
Záhada hlavolamu a Prašina – to vše nám přinesla Noc s Andersenem. 
 
Plavání 
V dubnu jsme zahájili plavecký kurz v Ústí nad Orlicí. Kurzu se zúčastnili všichni žáci školy. 
Kurz byl zakončen v červnu.  
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26. 4. 2022 
Den Země 
V tento den jsme se zapojili do sběru odpadu v Nekoři a samozřejmě jsme si povídali o 
ochraně přírody. 
 
2. 5. 2022 
Projektový den Plýtvání 
Protože nás trápí plýtvání potravinami v naší školní jídelně, připravili jsme pro děti projektový 
den k tomuto tématu. Jednou z aktivit bylo i celotýdenní vážení zbytků ve školní jídelně. 
 
Zelený Pardoubek 
Na projektový den Plýtvání navázala účast týmu starších žáků v soutěži vyhlašované 
Ekocentrem PALETA, z.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem. Tématem letošního ročníku 
bylo právě plýtvání potravinami. Název našeho projektu byl – Je to v břiše nebo v koši. Žáci si 
dali za cíl snížit množství nesnědeného jídla ve školní jídelně, zjistit, proč děti ve školní jídelně 
nesní jídlo celé a dále pak motivovat spolužáky k tomu, aby jídlem neplýtvali. 
 
15. 5. 2022 
Vystoupení pro seniory 
Po dlouhé přestávce naši žáci mohli vystoupit na setkání seniorů Nekoře. Hudební vystoupení 
připravil pan učitel Malý, vystoupil zájmový kroužek Fléten pod vedení paní Petry Bednaříkové 
a kroužek Mažoretky, který vede paní učitelka Nikola Goňová. 
 
25. 5. 2022 
Muzikoterapie 
Klub SHM Nekoř pro naše žáky zorganizoval muzikoterapii s Veronikou Faltusovou. Děkujeme 
za nezapomenutelný zážitek. 
 
1. 6. 2022 
Školní švihák 
Soutěž ve skákání přes švihadlo pedagogové pro děti připravili jako dárek k Mezinárodnímu 
dni dětí. Všichni si užili radost z pohybu a s nadšením poměřili své dovednosti. 
 
9. 6. 2022 
Exkurze na zámek Potštejn 
Společná cesta vlakem, kostýmovaná prohlídka zámku, strašidelné sklepení i pohádková 
stezka, piknik na louce pod hradem - to vše jsme stihli během jednoho dne v Potštejně. 
 
16. 6. 2022 
Turnaj ve vybíjené 
Čtvrťáci a páťáci přijali výzvu školy v Mistrovicích k přátelskému utkání ve vybíjené. Důležitější 
než vítězství bylo navázání přátelství a spolupráce se sousední školou. 
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21. 6. 2022 
Návštěva ZŠ Letohrad U Dvora 
Páťáci, kteří nastoupí v příštím školním roce na letohradskou školu, byli pozváni se svou třídní 
učitelkou do místa svého budoucího působiště. Měli možnost se seznámit se svými budoucími 
spolužáky i třídními učitelkami. 
 
30. 6. 2022 
Slavnostní zakončení školního roku 
Tradičně jsme školní rok zakončili za účasti představitelů obce. Před rozdáním vysvědčení nás 
čekalo milé vystoupení páťáků, kteří se s námi loučili. 
 
26. 8. 2022 
Summer Cinema Picnic 
Piknik na školní zahradě spojený s promítáním filmu Volání divočiny byl milým setkáním na 
konci prázdnin. Velmi nás potěšila hojná účast dětí, rodičů i přátel školy. 

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 
V odpoledních hodinách jsme žákům nabídli 9 zájmových kroužků. Kroužek Florbalu pro žáky 
organizoval v tělocvičně školy FBC Letohrad. Tento kroužek byl hrazen rodiči žáků. Činnost 
ostatních kroužků byla finančně zajištěna zřizovatelem a částečně z dotace Šablony III. Děkuji 
všem učitelům školy i externistům, kteří se žákům v zájmových kroužcích věnovali.  
 
Šachy Vladimír Šípek 13 žáků 
Náboženství P. Pavol Sandanus 10 žáků 
Angličtina Bc. Marie Moravcová 20 žáků 
Flétny Mgr. Petra Bednaříková 12 žáků 
Badatelský kroužek Mgr. Petr Malý 18 žáků 
Čtenářský kroužek Mgr. Alena Boháčová 5 žáků  
Výtvarný kroužek Mgr. Helena Kopecká, DiS. 8 žáků 
Mažoretky Mgr. Nikola Goňová 16 žáků 
Florbal Jonáš Malý 10 žáků 
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XVII. Závěr 
 
Uplynulý školní rok byl opravdu velmi pestrý a přinesl řadu zajímavých akcí a setkání. Mé velké 
poděkování patří všem zaměstnancům školy za jejich nadšení a pracovní nasazení, všem 
spolupracovníkům a přátelům školy, bez jejichž pomoci by se nám nedařilo plnit naše vize a 
sny. Děkuji panu starostovi, paní místostarostce, zastupitelům obce za pomoc, vstřícnost a 
podporu. A v neposlední řadě děkuji všem dětem a jejich rodičům, bez nichž bych naše škola 
nebyla takovou, jaká je. 
 
 
V Nekoři 30. 9. 2022 
 
 
 
Alena Boháčová 
ředitelka školy 



Příloha 1 
 

Mateřská škola 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 
 

Vlasta Zářecká 
 Pohádková cvičení - Hana Volfová (5 hodin), 16. 3. 2022, CCV Ústí nad Orlicí 
 Setkání pedagogů MŠ “Mateřinky I.” - MAP a MAS Sdružení SPLAV (2 hodiny), 15. 2. 

2022 mateřská škola Vamberk 
 
Markéta Faltusová 

 Setkání pedagogů MŠ “Mateřinky I.” - MAP Sdružení SPLAV (2 hodiny), 15. 2. 2022 
mateřská škola Vamberk 

 

Pavla Zamazalová 
 Konference “Zahradní terapie v praxi” - Petra Formánková (9 hodin) 16. 9., 17. 9. 2021 

Zahrada Dobromysl Záměl  
 Workshop “Triády v MŠ” - Mgr. Lenka Ludvíčková (4 hodiny), 2. 2. 2022, PPP Ústí nad 

Orlicí – MAP ORLICKO 
 Logopedická prevence  v praxi MŠ - Bc. Dita Šimáčková, DiS.  (online 4 hodiny), 21. 2. 

2022 
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  (Šablony III) 
 

 Seznámení s metodou Dobrého startu do ZŠ - 23. 9. 2021 
/cíle a náplň výuky MDS, grafomotorické materiály, uvolňovací cviky, vzorová lekce 
MDS/ 

 
 Logopedická prevence - 2. 11. 2021 

/prevence vzniku poruch řeči, čtenářských obtíží, logopedická náprava, depistáž/ 
 

 Děti a média - 6. 4. 2022 
/vliv médií na vývoj dítěte předškolního věku, rizika, primární prevence/ 
 

 Přestup dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ - 8. 6. 2022 
/problematika přestupu dítěte z MŠ do ZŠ - doporučení, vhodné aktivity podporující a 
ulehčující přechod do ZŠ, organizace školního roku, plánované akce/ 
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Projektové dny ve výuce  (Šablony III) 
 
třída Kuřátek 
 
 projektový den “Tvoření z keramiky” - 18.1. 2022   

/základy práce s keramickou hlínou, výroba keramiky - polytechnické vzdělávání/ 
 
 projektový den “Pekárna” - 17. 5. 2022 

/exkurze pekárna Nekoř, praktická dovednost z oblasti polytechniky - hnětení těsta, 
pečení/ 

 
 
třída Liščat 
 
 projektový den “Šachy” - 12. 11. 2021  

/seznámení s šachovnicí a rozmístěním šachových figur - rozvoj matematické 
pregramotnosti, prostorové orientace, logického myšlení/ 

 
 projektový den “Hmyzí hotel”  - 19 .5. 2022  

/povědomí o důležitosti hmyzu v přírodním ekosystému, praktická zkušenost při tvorbě 
hmyzího hotelu a broukoviště - environmentální a polytechnické vzdělávání) 

 
 projektový den “Milník dopravy vynálezem parního stroje” - 28. 6. 2022   

/povědomí o historii dopravy a využití parního pohonu, praktická ukázka zprovoznění 
parního stroje, polytechnicky zaměřená praktická zkušenost/ 

 

Zájmové kroužky 
 
I pro děti z mateřské školy nabízíme zájmové kroužky. 
Logopedie Vlasta Zářecká 10 dětí 
Flétna Mgr. Petra Bednaříková 1 dítě 
Angličtina Bc. Marie Moravcová 10 dětí 
Metoda dobrého startu do ZŠ Mgr. Pavla Zamazalová 15 dětí 
 
 
Divadelní představení a třídní akce během školního roku 
 

 Divadlo JOJO: 
divadelní představení “Palečkova dobrodružství” - 14. 9. 2021 
divadelní představení “Sněhové nadělení” - 10. 12. 2022 
divadelní představení “Zvědavá pohádka” - 25. 1. 2022 
divadelní představení “Pohádka z rozkvetlé louky” - 18. 3. 2022 
divadelní představení “Dlouhý, široký a bystrozraký” - 13. 5. 2022 

 Muzikoterapie “Africký příběh” - 8. 3. 2022 
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 Moštování  
 Svatomartinská výprava 
 Mikulášská nadílka 
 Vánoční besídka s rozbalováním dárků 
 Karneval  
 Čarodějnický rej 
 Účast na sběru odpadků - Den Země 
 Účast v soutěži “Požární ochrana očima dětí”-  (Veronika Šípková - 2. místo v okresním 

kole, kategorie do 5 let M1)  
 

Akce - rodiče a veřejnost 
 

 Účast na podzimní výstavě v obci 
 Uspávání broučků  
 Brigády na zahradě MŠ, ZŠ 
 Vítání občánků  
 Zahradní slavnost “Strojem času” s pasováním předškoláků - 17. 6. 2022  
 Summer Cinema Picnic  

 

Sportovní akce, výlety 
 

 Lyžařský výcvik  10.1. - 14. 1. 2022 (Dolní Morava) 
 Plavecký výcvik  4.4. - 25. 6. 2022 (10 plaveckých lekcí -  Ústí nad Orlicí) 
 Výlet na hřiště v Šedivci 
 Návštěva hasičské zbrojnice - IZS 
 Výlet “Babiččin statek” v Líšnici - 2. 6. 2022 

 
Interní provozní záležitosti 
 
Informativní schůzka s rodiči - 23. 9. 2021 
Česká školní inspekce  5.10. - 7. 10. 2021 
Pedagogické a provozní porady 
Zápis MŠ - 6. 5. 2022 
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  
Praxe studentky Martiny Šťovíčkové SPgŠ  
Vyhodnocení dotazníku od rodičů – závěrečná evaluace školního roku 
 

V Nekoři 3. 9. 2022 

 

Pavla Zamazalová 
zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání 


