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a) Základní údaje o škole

Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Záměl,
okres Rychnov nad Kněžnou

IČ
Adresa školy
Vedení školy
Webové stránky
školy, adresy pro
dálkový přístup,
telefonní čísla

75017644
Záměl 126
517 43 Potštejn
Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka školy, statutární zástupce
www.obeczamel.cz,
skola.zamel@seznam.cz
ZŠ 777 437 860
MŠ 777 437 945
ŠJ 777 437 909
ŠD 775 867 012

b) Zřizovatel školy
Obec Záměl
Záměl 158
517 43 Potštejn
c) Charakteristika školy
Příspěvková organizace i nadále sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní
jídelnu a školní družinu (dále jen ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD). Dle zřizovací listiny základní
škola poskytuje vzdělávání žákům, mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání,
školní jídelna vydává jídla, která sama připravuje a může připravovat jídla, která
vydává výdejna. Zároveň školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává
jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb, školní družina poskytuje
zájmové vzdělávání
ZŠ a MŠ Záměl je málotřídní neúplná škola. Děti mohou navštěvovat mateřskou
školu, žáci dále 1. – 5. ročník ve dvoutřídním systému ZŠ. Ročníky jsou sloučeny
zpravidla na základě „věkové blízkosti“ (I. třída – 1., 2. ročník, II. třída – 3., 4., 5.
ročník). Případná úprava v rozdělení ročníků by proběhla za předpokladu
nenaplněnosti počtu žáků v určitých ročnících.
Vzdělávání v mateřské, základní škole i školní družině probíhá podle jednotlivých
školních vzdělávacích programů.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební
texty a základní školní potřeby.
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou
všichni pedagogičtí pracovníci školy.
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Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem
pedagogické rady vnitřní řád školy.
Škola organizuje školní exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací
činností školy.
Škola organizuje plavecký výcvik žáků, jeho program schvaluje ředitel školy.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo
souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a
ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.
d) Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
IZO
Bankovní spojení
Telefon
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Název zřizovatele
Ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola, Záměl,
okres Rychnov nad Kněžnou
Záměl 126, 517 43 Potštejn
75017644
MŠ 107 585 677
ZŠ 102 390 584
2300696256/2010
777 437 860
skola.zamel@seznam.cz
www.obeczamel.cz
příspěvková organizace
Obec Záměl
Mgr. Eva Klecandrová

e) Součásti školy
Součást školy
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina

kapacita
41
28
90
30

f) Školská rada
Funkční období
Zástupce zřizovatele
Zástupce zákonných zástupců
nezletilých žáků, zletilých žáků a
studentů
Zástupce pedagogických pracovníků

19. 11. 2019 – 18. 11. 2022
Ing. Miroslav Rozkot
Kateřina Sršňová

Mgr. Lucie Kovandová
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g) MŠ – údaje o dětech, vzdělávacích oborech, věkové složení
Ve školním roce 2020/2021 bylo do mateřské školy zapsáno 24 dětí.
Vzdělávání v mateřské škole probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání – „Hrajeme si od jara do zimy“.
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
1. 9. 2017 – 31. 12. 2017
1. 1. 2018 – 31. 8. 2018
1. 9. 2018 a později

7
7
9
1
0
0

h) ZŠ – údaje o žácích, vzdělávacích oborech, hodnocení žáků
Ve školním roce 2020/2021 byla základní škola v Záměli dvoutřídní.
Rozdělení tříd bylo následující: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník.
Rozložení žáků v jednotlivých ročnících:

Celkem

třída

ročník

počet žáků

třídní učitel

I.
I.
II.
II.
II.
2

1.
2.
3.
4.
5.
5

6
5
5
4
11
31

Mgr. Lukáš Dušánek

Mgr. Lucie Kovandová

Školu navštěvovali žáci ze Záměle, Potštejna a Vamberka.
Výuka v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání – Tvořivá škola – č. j. 77/2007 – 1 (datum platnosti: od 1. 9.
2010).
Žáci přijatí při zápisu:
počet dětí přijatých při zápisu do prvních tříd
6

počet odkladů pro školní rok
2020/2021
1

-5-

Výroční zpráva o činnosti školy 2020 – 2021

Základní škola a Mateřská škola, Záměl

Žáci přijatí ke vzdělávání na 2. stupeň základních škol

Název školy

Počet žáků

ZŠ Doudleby nad Orlicí

6

ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

1

ZŠ Vamberk

1

Gymnázium Františka Martina Pelcla Rychnov
nad Kněžnou

1

ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova

1

Základní škola a Mateřská škola Lhoty u
Potštejna

1

Hodnocení žáků
Celkové hodnocení žáků – prospěch

ročník

počet žáků

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

6

6

0

0

2.

5

5

0

0

3.

5

5

0

0

4.

4

3

1

0

5.

6

9

2

0

Celkové hodnocení žáků – chování
Ve školním roce 2020/2021 nebyly uděleny snížené známky z chování.
Celkové hodnocení žáků – počet omluvených/neomluvených hodin
ročník
1.
2.

počet žáků
6
5

omluvené hodiny
288
253
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3.
4.
5.
celkem

5
4
11
30

Základní škola a Mateřská škola, Záměl

119
137
315
1216

0
0
0
0

i) Zájmové vzdělávání – školní družina
Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhalo podle Školního vzdělávacího
programu Školní družiny při ZŠ a MŠ Záměl.
Oddělení
1
Celkem

Počet žáků/
pravidelná docházka
19
19

Počet žáků/
nepravidelná docházka
0
0

Počet
vychovatelek
1
1

Ve školním roce 2020/2021 na škole pracovaly tyto zájmové útvary - sportovní
kroužek (Hana Myšáková, Sportovní klub Záměl), taneční kroužek (Olga Dvořáková,
Lada Novotná, Sportovní klub Záměl), Gladiátor (Jan Kotlář), kroužky organizované
ZŠ a MŠ Záměl – Krtek - badatelský (Eva Klecandrová), Písničkář (Lukáš Dušánek),
Florbal (Lucie Kovandová), Albert – klub zábavné logiky a deskových her (Markéta
Kundrátová). V rámci projektu Zároveň pokračovala spolupráce s Obecní knihovnou
v Záměli – p. Pavlína Pleslová. Činnost zájmových útvarů byla výrazně
poznamenána pandemickou situací a podléhala mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví.
j) Vzdělávání žáků se SVP
Ve školním roce 2020/2021 byla školským poradenským zařízením přiznána
tato podpůrná opatření:
stupeň
1.
2.
3.

počet žáků
2 ZŠ
2 ZŠ/ 1 MŠ

typ PO
PSPP, U + P
PSPP, AP, U + P, PI

Realizace předmětu speciálně pedagogické péče je zajištěna speciálním
pedagogem, v rozsahu 1 hodina/týdně. Pedagogická intervence je realizována
třídním učitelem/vyučujícím předmětu, který vyžaduje pedagogickou intervenci
V současné době škola neeviduje žádného nadaného či mimořádně nadaného žáka.
k) Personální údaje
Přehled pracovníků školy
Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ : 5
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Kmenoví zaměstnanci základní školy:
Klecandrová Eva
Dušánek Lukáš
Kovandová Lucie
Kotyzová Ivana
Žabková Ludmila
Kundrátová Markéta

ředitelka
třídní učitel I. třídy
třídní učitelka II. třídy
vychovatelka ŠD
asistent pedagoga
školní asistent ŠD (od 11/20 do 5/21)
školní asistent ZŠ (od 6/21 do 8/21)
školnice

Kubáčková Světlana

Zaměstnanci na dohody:
Pouze v případě zástupu za nemocné kmenové zaměstnance.
Celkový počet pedagogických pracovníků MŠ: 3
Kmenoví zaměstnanci mateřské školy:
Juštová Jitka
Havelková Věra
Štantejská Alena
Kundrátová Markéta
Martincová Markéta

učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistent pedagoga
školní asistent (od 9/20 do 11/20)
školnice (částečný úvazek)

Kmenoví zaměstnanci školní jídelny:
Burianová Hana

kuchařka ŠJ

Kundrátová Markéta

vedoucí školní jídelny

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

muži
0
0
1
0
0
0
1

ženy
0
0
3
5
3
0
11

celkem
0
0
4
5
3
0
12

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní

muži
0

ženy
0
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vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Základní škola a Mateřská škola, Záměl

0
0
0
0
1
1

3
4
0
1
3
11

3
4
0
1
4
12

Členění pedagogických pracovníků dle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně
základní školy
učitel mateřské školy
vychovatel
asistent pedagoga
celkem ped. prac.

splňuje
3

nesplňuje
0

celkem
3

2
1
2
8

0
0
0
0

2
1
2
8

Aprobovanost výuky
Výuka je zajištěna plnou abrobovaností, tj. 100%.
Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
celkem

počet zařazených pracovníků
0
0
2
0
1
0
1
2
2
1
0
3
0
12

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
0
0

l) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na škole je v současné době 8 pedagogických pracovníků, všichni
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splňují kvalifikační předpoklady.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
druh studia
Studium v oblasti pedagogických věd
Studium pedagogiky
Studium pro asistenta pedagoga
Studium pro ředitele škol
Studium k rozšíření odborné
kvalifikace

pracovník
-

Absolvovaná školení a kurzy- prohlubování kvalifikace
pracovník
Klecandrová Eva

název školení, kurzu
 Řešení aktuálních problémů řízení ZŠ a MŠ
 Vybrané aktuální otázky školského managmentu
 setkání vedení MŠ a ZŠ, ZUŠ a DDM
Rychnovska – Záměl
 ostatní vzdělávací akce a programy zrušeny v rámci mimořádného
opatření MZDr

m) Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) - ZŠ
září
říjen
listopad
prosinec

leden
únor
březen
duben
červen

















plavecký výcvik - Plavecká škola Rychnov nad Kněžnou
přerušeno po 5. lekci z důvodů mimořádných opatření
přerušení prezenční výuky
přerušení prezenční výuky
obnovení prezenční výuky
Mikulášská nadílka
Školní vánoční týden
(vše v omezených možnostech)
prezenční výuka 1. – 2. ročník
distanční výuka 3. – 5. ročník
prezenční výuka 1. – 2. ročník
distanční výuka 3. – 5. ročník
distanční výuka 1. – 5. roč.
obnovení prezenční výuky (12. 4. 2021)
omezení školních akcí – dle Manuálu k provozu škol a
školských zařízení
 školní exkurze „Plačtivá skála“
 zahradní slavnost „Rozdávání vysvědčení“

n) Akce školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) – MŠ
září -

 omezení akcí MŠ z důvodu mimořádných opatření a
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prosinec

leden únor
březen
duben
květen červen










Základní škola a Mateřská škola, Záměl

v závislosti na vývoji pandemické situace
Mikulášská nadílka
Školkový vánoční den
omezení akcí MŠ z důvodu mimořádných opatření a
v závislosti na vývoji pandemické situace
lockdown – uzavření MŠ, přechod předškoláků na
distanční výuku
znovuotevření školy, přechod na prezenční výuku
omezení školních akcí – dle Manuálu k provozu škola a
školských zařízení
Přírodní zahrada Dobromysl – projektový den
školní výlet – Potštejn

o) Školní úrazy a prevence
počet úrazů
počet záznamů v knize úrazů
počet odeslaných záznamů o úrazech
pracovní úrazy - pedagogové

3
0
0

p) Spolupráce školy s rodiči
formy spolupráce
školská rada
třídní schůzky,
konzultace pro rodiče

komentář
2 x ročně
2x ročně dle plánu práce + úvodní
schůzka 1. tříd, MŠ, schůzka rodičů
budoucích prvňáků - červen
dle potřeby
dle potřeby
„Vítání prvňáků“, „Vánoční dílny“, jarní
besídka v MŠ, „Zahradní slavnost“,...
vzájemná komunikace z. z. a školy
v rámci běžného školního roku či
mimořádných situací (COVID-19)

mimořádné schůzky
konzultace pro rodiče
školní akce pro rodiče
společná informační platforma –
padlet (třídní padlety)

q) Inspekce
Ve školním roce 2020 – 2021 proběhla tematická inspekční činnost ČŠI –
online, zaměřená na realizaci distanční výuky v podmínkách školy.
r) Základní údaje o hospodaření školy
K dispozici je zpracované hospodaření školy účetní firmou Služba škole v Ústí
nad Orlicí ke konci kalendářního roku 2020.
s) Realizované projekty
Ve školním roce 2020/2021 byly a jsou realizovány tyto projekty:
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Název projektu
Mléko do škol
Ovoce do škol
Les ve škole
Dobrá příležitost 2 – projekt OP VVV

Základní škola a Mateřská škola, Záměl

Datum realizace
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2019/2021, prodlouženo do 2/2022

t) Život školy – informace
O činnosti školy je veřejnost i zastupitelstvo obce Záměl informováno při
veřejném zasedání a v Zámělském zpravodaji či v regionálním tisku. Webové stránky
školy www.obeczamel.cz jsou pravidelně aktualizovány. Škola využívá pro svou
prezentaci i prostor Obecní knihovny.

Mgr. Eva Digitálně
podepsal Mgr.
Zapsala: Mgr. Eva Klecandrová
Eva Klecandrová
Klecandr Datum:
ředitelka ZŠ a MŠ Záměl
2021.08.23
ová
10:08:45 +02'00'
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