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A. 
Základní údaje o škole 
 
Název:  Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy 
 
Sídlo:  Morašice 27, 569 51 Morašice  
IČO:  70157341 
RED-IZO: 600100880 
IZO:  ZŠ 002506556  

ŠD  117800473  
ŠK  150043813  

Právní forma: Příspěvková organizace 
Id. dat. schr.:  2gykmx6 
WWW:   www.skolamorasice.cz 
e-mail:   zs.morasice@tiscali.cz 
Telefon:  461 612 774  
 
Obor vzdělávání:  79-01-C/01 základní škola – denní studium  
 
Kapacita: ZŠ – základní škola 240 žáků  

ŠD – školní družina   55 žáků  
ŠK – školní klub    43 žáků  

 
Zřizovatel 
    Obec Morašice,  

okres Svitavy, Pardubický kraj 
 

Adresa:  Obecní úřad Morašice 
569 51 Morašice 96 

IČO:    00277029 
Id. dat. schr.:  ecwa44x 
 
 
Vedení školy 
 
Ředitel školy a statutární zástupce:  Mgr. Miloš Krejčí 
Zástupce ředitele školy:   Mgr. Hana Heroldová 
Adresa pro dálkový přístup (www): www.skolamorasice.cz 
 
 
Školská rada 
 
Předseda: Štěpán Josef  - za zřizovatele 
 Člen:  Mgr. Macková Vlasta - za pedagogické pracovníky školy 
Člen:   Ing. Černý Petr  - za zákonné zástupce nezletilých žáků 
 



Charakteristika školy 
 
Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy je plně organizovanou základní školou.  
Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka na prvním stupni ve čtyřech třídách s pěti ročníky (spoj 3. 
a 5. ročníku), na druhém stupni ve čtyřech samostatných třídách dle ročníků.  
 
Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy je spádovou školou pro okolní vesnice, přebírá žáky 
z málotřídních škol z Makova a Vidlaté Seče. Škola měla ve školním roce 2021-2022 tři oddělení školní 
družiny a jedno oddělení školního klubu. Přízemí školy je převážně využíváno pro činnost školní družiny 
a zájmovou činnost žáků, učebny se nacházejí v 1. a 2. poschodí. Škola má v budově 8 kmenových 
učeben a tři specializované učebny, a to učebnu přírodovědných předmětů, počítačovou učebnu a 
knihovnu. Škola má vlastní menší tělocvičnu. 
 
U školy je chráněná venkovní travnatá a asfaltová plocha. Mimo objekt se nachází přírodní učebna 
v areálu školního arboreta (250 m). K venkovním aktivitám škola využívá také areál TJ Sokol Morašice 
(250 m) s travnatým fotbalovým hřištěm a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.  
Stravování žáků je zajišťováno externě v prostorách Mateřské školy Morašice (400 m).  
 
Školní rok 2021/2022 základní škola Morašice zahájila k s počtem 146 žáků k 30.09.2021.  
Na I. stupni ZŠ se v 1. až 5. ročníku vyučovalo 71 žáků ve čtyřech třídách (spoj 3. a 5. ročníku),  
II. stupeň navštěvovalo 75 žáků. V průběhu školního roku přibylo 11 žáků, z toho 7 z důvodu exodu 
matek s dětmi z Ukrajiny po napadení jejich země Ruskem, a proto k 30.06.2022 bylo 157 žáků. 
 
    k 30.09.2021      k 30.06.2022 
1. třída 1. ročník 19 žáků, třídní učitelka Mgr. Dáša Kmošková   === 19 
2. třída 2. ročník 13 žáků, třídní učitelka Mgr. Vlasta Macková    +3 = 16  
3. třída spoj 3. + 5. r. 17 žáků; 8 žáků 2. r. + 9 žáků 4. r., tř. uč. Ivana Rejmanová +1/+2= 20 
4. třída 4. ročník 22 žáků, třídní učitelka Helena Adamská    +1 =  23 
Počet žáků I. stupně ZŠ: 71 Počet tříd I. stupně ZŠ:     4 || Žáků 78 / 4 
Počet žáků na třídu  17,75 PHmax. 1. stupeň ZŠ 100 || Průměr na třídu  19,5 
 
6. třída 6. ročník 19 žáků, třídní učitelka Mgr. Simona Edlmanová   ===  19 
7. třída 7. ročník 17 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Renzová    +1 =  18 
8. třída 8. ročník 19 žáků, třídní učitelka Mgr. Iveta Nováková    +1 =  20 
9. třída 9. ročník 20 žáků, třídní učitelka Mgr. Andrea Dušková   +2 = 22  
Počet žáků II. stupně ZŠ 75 Počet tříd 2. st. ZŠ     4 || Žáků 79 / 4 
Počet žáků na třídu  18,75 PHmax. II. stupeň ZŠ 136 || Průměr na třídu  19,75 
 
Počet žáků školy 2020/2021 146 PHmax. školy  236 || Žáků 157  k 30.06. 
 
Netřídními vyučujícími ve škole jsou paní učitelka Mgr. Dana Drahošová, výchovná poradkyně, paní 
učitelka Mgr. Hana Vanišová, paní učitelka Bc. Kateřina Pavlišová a pan učitel Karel Kovář.  
Ve škole pracují v rámci podpůrných opatření personální podpory žáků paní asistentky pedagoga Jana 
Kovářová a Jana Vosmeková. Od prosince 2021 pracuje ve škole paní asistentka pedagoga Dana 
Hornychová.  Do listopadu 2021 pracovala jako školní asistentka v projektu Šablony III paní Daniela 
Kopecká. Školní asistentkou v projektu Šablony III. je od prosince 2021 Milada Vitoušková.  



 
Školní družinu navštěvuje v pravidelné denní docházce celkem 55 žáků rozdělených do tří oddělení. 
První oddělení ŠD s 19 žáky 1. ročníku ZŠ vede paní vychovatelka Zdeňka Fikejzová. Druhé oddělení ŠD 
s 20 žáky 2. a 3. ročníku vedl do 11/2021 pan učitel Mgr. Jan Sobota, od prosince 2021 převzala 2. odd. 
ŠD paní Daniela Kopecká. Toto oddělení školní družiny sdílí kmenovou učebnu spoje 3. a 5. ročníku. 
Vedoucí vychovatelkou a třídní třetího oddělení ŠD je paní vychovatelka Stanislava Coufalová, která je 
v prostorech vyhrazených pouze školní družině v prostorech bývalého bytu ředitele školy. Ve škole 
pracoval také školní klub, který je určen zejména pro žáky II. stupně základní školy. Do listopadu 2021 
byl pod vedením paní vychovatelky Daniely Kopecké, od prosince 2021 převzala vedení školního klubu 
Bc. Simona Ludvíčková. PHmax školní družiny je 80.  
 
Nepedagogickými pracovníky jsou paní školnice Blanka Komínková a paní uklízečka Dana Trávníčková. 
Celkem v Masarykově základní škole Morašice pracuje ve školním roce 2021/2022 24 zaměstnanců, 
z toho je 22 pedagogických pracovníků a dva provozní zaměstnanci. Externě škola sjednává služby 
účetní a mzdové evidence. Od 2. pololetí začala na škole pracovat externí psycholožka Mgr. Košňarová. 
 
 
B. 
Přehled oborů vzdělávání 
 
Obor vzdělávání:  79-01-C/01 základní škola – denní studium 
 
 
C. 
Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Počet učitelů celkem přepočteno začínající  Počet   
celkem  14 12,1  1   2 Vedení školy  
I. stupeň   5   4,5     4 Třídní učitelé na I. stupni ZŠ 
II. stupeň    9   7,6  1   4 Třídní učitelé na II. stupni ZŠ 

4 Netřídní učitelé  
4 Vychovatelky 
4 Asistentky pedagoga 
2 Provozní zaměstnanci 

 
D. 
Údaje o přijímacím řízení /zápisu k povinné školní docházce 
 
Počet zapsaných dětí pro šk. rok 2022/2023 8 
Počet přijatých dětí na školní rok 2022/2023 7 
Počet odkladů na školní rok 2022/2023  1 
Počet prvních tříd    1 
Od 1. června do 15. července 2022 jsme nezapsali do 1. ročníku žádné ukrajinské žáky.  
V tomto období zvláštního zápisu projevili zájem o nástup do naší morašické školy 4 ukrajinští žáci, a 
to 1 do 5. ročníku, 2 do 7. ročníku a 1 do 8. ročníku,  
 



 
E. 
Stručný popis procesu realizace naplňování školního vzděl. programu a výsledky vzdělávání žáků 
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) 
Název ŠVP:   Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Motivační název:  Škola poznávání 

„Jediná cesta k vědění je činnost.“ George Bernard Shaw 
ŠVP vychází z RVP ZŠ, v roce 2021-2022 nebyl upraven, ale bude revidován pro následující školní rok.  
 
Cíle ukládané školním vzdělávacím programem byly, i přes náročnou epidemickou situaci ve šk. roce 
2021/2022, naplněny. Žádný žák nebyl hodnocen NEPROSPĚL, všichni postoupili do vyššího ročníku. 
 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) – Zpráva výchovného poradce (dále VP): 
 
Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 
 
V práci VP se zaměřila především na problémové, integrované a talentované žáky. Koordinovala 
činnost třídních učitelů a ostatních učitelů, spolupracovala při tvorbě individuálních plánů, podpůrných 
opatřeních a plánů pedagogické podpory. Sledovala platnost vyšetření žáků, na poradách informovala 
ostatní učitele o nových vyšetřeních, problémech a následných závěrech vyšetření, závěry z vyšetření 
zapisovala do programu školní evidence, spolupracovala s p. ředitelem při vedení školní matriky – 
odesílání výkazů. 
 
Mezi nejčastěji řešené problémy patřily problémy při volbě střední školy, problémy s chováním (vztahy 
k učitelům i spolužákům, vztahy mezi spolužáky, nedostatečné způsoby omlouvání žáků).  
VP byla žákům k dispozici kdykoliv o přestávce či po vyučování, případně o konzultačních hodinách. 
Stejnou možnost měli i rodiče žáků, tj. domluvit se předem na jim vyhovujícím terminu schůzky či využít 
konzultačních hodin.   
Nejvíce byla využívána předchozí domluva, konzultační hodiny ne.   
Informace byly VP předávány žákům osobně. 
 
Spolupráce s PPP, SPC 
 
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnou Ústí nad Orlicí – pracoviště Ústí nad Orlicí 
i Litomyšl. Jde hlavně o oblast práce se žáky s poruchami učení, jejich vyšetření a sledování. Žáci jsou 
zpravidla na základě doporučení školy vyšetřeni za doprovodu svých rodičů přímo v PPP, resp. SPC. 
Podle potřeby mohou vyučující využívat konzultačních služeb přímo na pracovišti PPP. Se specialisty si 
tak vyjasní případné problémy žáků a dostanou i rady pro další individuální práci se žáky s vývojovými 
poruchami učení.  
I v tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s SPC Bystré, protože do naší školy dojíždí žáci, 
kteří jsou v péči tohoto SPC. V letošním školním roce opět na škole začala pracovat školní psycholožka, 
jejíž práce byla přínosem při řešení problémů žáků. 
 
 
 



Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a 
užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. 
Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, 
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje 
škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti 
člení do pěti stupňů. 
 
V letošním roce prošli novým vyšetřením 4 žáci naší školy. Ostatní žáci – celkem 9 – prošli kontrolním 
vyšetřením.  Do školy přestoupily z jiné školy 3 žáci s již stanoveným podpůrným opatřením. Dle 
vyšetření jsou na naší škole žáci se speciálními vzdělávacími potřebami těchto podpůrných opatření: 
 
Podpůrná opatření 4. st – jeden žák s individuálním vzdělávacím plánem a s asistentem pedagoga 
Podpůrná opatření 3. st. – čtyři žáci, z toho dva žáci s individuálním vzdělávacím plánem,  
    dva s asistentem pedagoga 
Podpůrná opatření 2. st. – dvanáct žáků 
Podpůrná opatření 1. st. – čtyři žáci  
 
V rámci podpůrných opatření poskytovaných školou byla žákům poskytována pedagogická intervence 
formou doučování.  
 
S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme dle doporučení PPP, případně mají dle 
doporučení PPP vypracovaný Individuální vzdělávací plán, který vychází z těchto doporučení. Jeden žák 
v rámci těchto doporučení nedochází na hodinu druhého cizího jazyka a prohlubuje si znalosti v prvním 
cizím jazyce, resp. českém jazyce. 
Výsledky hodnocení žáků se SVP jsou projednávány na pedagogických radách. 
 
Výuka žáků s OMJ 
Žáci docházející do naší školy od března, resp. od dubna se velice dobře zapojili do chodu školy, výuku 
zvládali pěkně, bezproblémově.  
 
Talentovaní žáci  
Podle vyhlášky 27/2016 Sb.v platném znění o žácích se speciálními  vzdělávacími  potřebami a žácích 
mimořádně nadaných není na škole mimořádně  nadaný žák  (nikdo nebyl takto diagnostikován). Škola 
vytváří podmínky pro rozvoj a vzdělávání žáků s výbornými vzdělávacími výsledky. 
 
Těmto žákům jsou zadávány specifické úkoly, jsou zapojování do soutěží a olympiád, na škole 
oceňujeme jejich školní i mimoškolní úspěchy, je jim nabídnuta zájmová činnost na škole a v neposlední 
řadě jsou také informováni o možnostech studia z nižších ročníků 
 
Spolupráce s rodiči, policií, OÚ … 
Při problémech zveme individuálně zákonné zástupce do školy, o problémech jednáme s nimi 
popřípadě za přítomnosti jejich dítěte, což se také jeví jako velmi účinné. Ne vždy totiž dítě doma řekne 
úplnou pravdu o situaci. V letošním roce jsme nemuseli na jednání zvát zástupce OSPOD v Litomyšli. 
 



V průběhu školního roku jsme řešili tyto problémy: 
Vztahy mezi spolužáky, docházka do školy, situace také žáci probíraly s pracovníky PPP z Ústí nad Orlici 
v třídnických programech a se školní psycholožkou. 
Ve třídách se na základě objednávky metodika prevence uskutečnil program PPP Ústí nad Orlicí. 
 
Volba povolání 
V rámci volby povolání jsme organizovali ve spolupráci s PPP vyšetření studijního typu žáků 9. ročníků 
(pro přihlášené zájemce) nakonec vzhledem k epidemiologické situaci museli jet sami do Svitav.  O 
způsobu přijímacího řízení žáci i rodiče byli informováni VP osobně, popř. telefonicky, záleželo na 
epidemiologické situaci, spolu s rodiči měli žáci možnost se účastnit online Dnů otevřených dveří na 
daných školách dle zájmu, některé školy umožnili i návštěvu školy na základě předešlé domluvy. O 
přijímacím řízení i důležitých kontaktech informovala rodiče.   
Žáci byli informováni v rámci osnov Volba povolání, který byl součástí předmětu praktické činnosti. 
 
 
F. 
Prevence rizikového chování a zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných a s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka 
 
Hodnocení minimálního preventivního programu (MPP) 2021/2022 
 
Co se podařilo v oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2021/2022: 

Silné stránky 
 

Specifické aktivity MPP (zaměřené na pedagogy a žáky) 
• zajistit žákům 1. a 2. stupně preventivní programy na různá témata v oblasti prevence 
rizikového chování 
• připravit a realizovat již tradiční projekt Zdravé dny a s ním spojené preventivní přednášky a 
programy 
• konání individuálních konzultací žáků ohrožených neúspěchem a ze sociálně slabšího prostředí  
• vyvážení priorit mezi nároky na předávání znalostí i na duševní pohodu a zdraví dětí 
• posilovat celoškolní klima a podporovat pozitivní vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli  
• úspěšná zpětná adaptace na školu po období distanční výuky 
• kvalitní spolupráce tř.učitelů s rodiči  
• pravidelné vedení třídnických hodin ve všech třídách 2. stupně – jednou týdně v určitou dobu 
(2.stupeň – pondělí po obědě) 
• spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a metodika prevence s třídními učiteli   -  
-  poskytnutí preventivních materiálů, námětů a inspirace pro práci v třídnických  

hodinách a zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového 
chování u jednotlivých žáků a tříd 

•  pravidelná jednání ŠPP – rozvíjení úzké spolupráce a zlepšení komunikace při jednání 
• navázání spolupráce se školní psycholožkou, nově působící na naší škole 
• výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
• využívat metodické materiály (knihy, metodiky, DVD, webových odkazů…) -  v třídnických 
hodinách, při diagnostice třídy, řešení problémů apod. – např. náměty na aktivity, hry zaměřené na 
spolupráci, komunikaci, relaxační techniky apod. 



• vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast rizikového chování  
a pokračování spolupráce s jinými institucemi a organizacemi – např. PPP Ústí nad Orlicí – Krajské 
centrum prevence, SVP Alfa Svitavy, Policie ČR, Městská policie, dětský lékař, OSPOD, sdružení Etika 
mezi světy, ACET ad. 
• informovat děti v oblasti sociálně patologických jevů – nástěnka, konzultační hodiny 
• informační nástěnky pro učitele 
• využít a předávat materiály, praktické a aktuální informace, rady a zkušenosti, metody ze 
školení a setkání metodiků prevence 
• využívat internetový portál Výchova ke zdraví – doporučené metodiky, příklady dobré praxe, 
materiály ke stažení, inspirace…. 
• zapojení do projektu Nenech to být (informace žákům a rodičům na školních webových 
stránkách, na nástěnce prevence) 
• sledování talentovaných žáků – individuální přístup 
• program dopravní výchovy – žáci 4.-5.třídy 
 
Specifická prevence realizovaná v preventivních aktivitách a programech: 
 
• Preventivní programy realizované sdružením Etika mezi světy, Ing. Petrem Kadlecem 
 

22.11.2021 3.+5.ročník – Říkat ano, říkat ne 
22.11.2021 1.ročník – Kamarádem být, kamarády mít 
23.11. 2021 6.ročník  - Bolest – nemoc jménem šikana 
16.5. 2022 4.ročník – Plavba po online moři – prevence kyberšikany (Zdravé dny) 
16.5.2022  2.ročník – Jsme parta – stmelování kolektivu a spolupráce (Zdravé dny) 
16.5.2022  6. – 9.roč. – Ostrov – životní hodnoty, budoucí partner…(Zdravé dny) 
16.5.2022  6. – 9.roč. Přírodní jed – nikotin, KHS Pardubice – Mgr. Jana Nedbalová (Zdravé dny) 
16.5.2022  6. – 9.roč. Kyberšikana  - E bezpečí  
16.5.2022  5.ročník – Kyberšikana a kybergrooming – E-bezpečí 

 
• Program projektu Místo pro všechny (MMR ČR) 
 

22.2.2022 - 6.ročník – Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1 
23.2.2022 - 7.ročník – Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1 
24.2.2022 - 8.ročník – Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1 
26.5.2022 - 9.ročník - Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1 
7.6.2022 – 6.ročník – Umím řešit problém - Efektivní komunikace a řešení sporů 2 
9.6.2022 – 8.ročník – Umím řešit problém -  Efektivní komunikace a řešení sporů 2 
15.6.2022 –7.ročník – Umím řešit problém -  Efektivní komunikace a řešení sporů 2 
30.8.2022 – pedagogický sbor – Kreativní hraní s komunikací – Inovativní metody ve vzdělávání 

 
•  Preventivní programy realizované PPP Ústí nad Orlicí:  
 

17.9. 2021 1.ročník – Program Začátek – adaptační program pro nově vzniklé kolektivy 
       30.9. 2021 6.ročník – Program Začátek 
 
        



Realizace nespecifických aktivit pro žáky pro vztahujících se k prevenci rizikového chování: 
• zvyšování příznivého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách – tradiční celoškolní projekty a 
jiné akce (exkurze, výlety, sběr papíru, Měsíc evropských jazyků, Ukliďme Česko, Den Země, Zdravé 
dny, Školní Amos, Sympaťák školy, Cvokárna, adventní setkání, soutěže, kulturní představení… 
• pokračování činnosti školního parlamentu … 
 
Aktivity MPP zaměřené na rodičovskou veřejnost 
• seznámení rodičů s nově vypracovaným MPP a poskytnutí poradenského systému školy (školní 
metodik prevence, výchovný poradce). 
• informace rodičům v oblasti rizikového chování žáků – nástěnka, konzultační hodiny, společné 
i individuální rodičovské schůzky a setkání 
• přednáška pro rodiče – Vaše dítě a internet  - 18.10.2021 (Etika mezi světy – Ing. Petr Kadlec) 
Řešení aktuálních problémů z oblasti rizikového chování žáků:  
• problémy se vztahy mezi žáky v 1.ročníku 
(náročná třída, vyžadující zvláštní pozornost – zajištěn a realizován Intervenční program pro třídu, jehož 
cílem bylo zlepšení vztahů ve třídě. Byl realizován odborníky střediska výchovné péče Alfa Svitavy 
formou několika setkání a individuálními setkáními s konkrétními žáky. Výstupem byla škála 
doporučení, jak se třídou pracovat. Někteří žáci nadále v péči SVP.) 
 
Slabé stránky (co budeme zlepšovat) : 
 
• rozvíjet práci na vztazích mezi žáky v třídních kolektivech – předcházení šikany a nevhodného 
vzájemného chování žáků  
• preventivní semináře pro ostatní pedagogy – zaměření na práci se třídou 
• více preventivních programů či besed pro rodiče  
• zlepšení evaluace preventivních programů a akcí 
• zajistit další vzdělávání v oblasti prevence více pracovníkům školy 
 
 
G. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Kdo jiný by se měl stále vzdělávat a učit novému než právě učitelé… aneb Kdo chvíli stál, stojí opodál.   
 
Pedagogickými pracovníky absolvované vzdělávací semináře a webináře (interní řazení podle osob): 
 
03.11.2021 Webinář Jak komunikovat ve vztahu: učitel – rodič   
09.11.2021 Webinář Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání    
10.11.2021 Webinář Náměty do výuky (nejen přírodovědných předmětů s využíváním digitálních technologií 
16.11.2021 Webinář Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě 
07.12.2021 Webinář Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce 
12.01.2022 Webinář Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky – 1.stupeň 
12.01.2022 Webinář Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ 
12.01.2022 Webinář Slovíčka hravě a kreativně 
12.01.2022 Webinář Metody aktivního učení 
17.01.2022 Webinář NPI ČR - projekt SYPO - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
19.01.2022 Webinář Bádáme a experimentujeme v MŠ 
26.01.2022 Webinář Hry v MŠ – hýbeme se, hrajeme si 



02.02.2022 Webinář Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým 
22.02.2022 Webinář Komunikace rodina a škola 
22.02.2022 Webinář NPI ČR - projekt SYPO - Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
16.03.2022 Webinář Hudební výchova s Danielou Taylor 
17.03.2022 Webinář Interaktivita nové trendy 
22.03.2022 Webinář Vykročte do 1. ročníku 
23.03.2022 Webinář Využití stovkové tabulky pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice na 1. stupni ZŠ 
13.04.2022 Webinář Geometrie 
27.04.2022 Webinář Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků 

On-line setkání výchovných poradců s PPP Ú. n. O  
29.09.2021, 25.10.2021, 27.01.2022, 22.02. 2022, 24.05.2022 webináře zaměřené na novou informatiku 
16.11.2021  Webinář Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku 
07.12.2021  Webinář Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ 
09.12.2021  Webinář Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 2. stupeň ZŠ 
20.12.2021  Webinář Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 2. stupeň 
16.02.2022 Webinář Záznamy z žákovské četby  
17.02.2022 Webinář Čtenářská gramotnost 2.stupeň s Jitkou Vyplašilovou  
20.02.2022  Webinář Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy  
02.03.2022 Webinář Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe  
04.03.2022 Webinář Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ  
16.03.2022  Webinář Jak hravě učit s Beste Freunde – nové materiály ve výuce NJ  
28.03.2022  Webinář České slovo v kontextu  
„Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy“; Lektor: MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 
„Záznamy z žákovské četby“; Lektor: Mgr. Tereza Podholová  
„Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy“; Lektor: : MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 

Zdravý pohyb ve výuce Tv na ZŠ 
Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let 
Komunikační dovednosti v praxi 

   Dva dny s didaktikou matematiky 
   BASKETBAL VE ŠKOLE – jednoduše a zábavně  

Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů? 
Gradované úlohy na ZŠ a SŠ  Oblastní workshop MAT - Aritmetika a geometrie v jednom 
Chemický děj efektně i efektivně  
Pokusy na doma 2 
Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu 
Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map 
Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků  Problémové oblasti světa 
Voda – život v každé kapce  

29.04.2022 Webinář Občanská výchova s Robertem Čapkem, 15.00 – 17.00, online 
11.02.2022 Workshop o badatelské výuce: Škola v DOXu: Škola v historické laboratoři, , 13.30 – 15.00, online 
18.11.2021  Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ 
27.01.2022  Dopady distanční výuky na pojevy chování. Agrese-(ne)bezpečný jev? 
10.02.2022  Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem 
01.03.2022  Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku 
04.09.2021  Celodenní pěvecký workshop s Beego Shea 
11.02.2022  Robert Čapek – Hodnocení žáků 
03.–05.12.2021 a 01.–03.04.2022  „Na učitelích záleží“ 
   celorepublikové setkání pořádané Asociací malých debrujárů,  

semináře a workshopy zaměřené na začlenění debrujárských pokusů do výuky fyziky 
27.05.–04.06.2022 Akreditovaný kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ 
   kurz pořádaný Oblastním spolkem Českého červeného kříže Svitavy 
17.06.–17.07.2022 Akreditovaný kurz „Studium pro asistenty pedagoga“ 
   online kurz pořádaný společností SCHOLASERVIS 
06.09.2022  Logopedické aktivity na měsíc září 
22.09.2022  Aplikace pro logopedické chvilky 
29.09.2022  Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé děti 



04.10.2022  Logopedické aktivity na měsíc říjen 
01.11.2022  Logopedické aktivity na měsíc listopad 
15.11.2022  Konfliktní a agresivní jedinec ve školním prostředí, co s tím dělat? 
18.11.2022  Práce se svým vnitřním nastavením 
06.12.2022  Logopedické aktivity na měsíc prosinec 
03.01.2022  Logopedické aktivity na měsíc leden 
11.01.2022  Mozek, jak funguje a ovlivňuje jednání dětí? 
17.01.2022  Psychické onemocnění u dětí a dospívajících 
02.02.2022  Když škola děti nebaví 
07.02.2022  Logopedické aktivity na měsíc únor 
15.02.2022  Logopedické aktivity na měsíc březen 
23.03.2022  Děti na okraji třídní hierarchie 
04.04.2022  Logopedické aktivity na měsíc duben 
02.05.2022  Logopedické aktivity na měsíc květen 
07.06.2022  Logopedické aktivity na měsíc červen 
28.06.2022  Logopedické aktivity na prázdniny 
 
Vzdělávání NPI 
T10-72-17-212-02 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování 1. stupeň ZŠ 
Místo konání: online  Datum konání: 12. ledna 2022, 15.15 - 17.15 
T28-72-15-212-01 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky 1.stupeň 
Místo konání: on-line  Datum konání: 12. ledna 2022, 13.00 - 14.30 
T10-72-21-212-01 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování 1. stupeň ZŠ 
Místo konání: on-line webinář Datum konání: 7. prosince 2021, 14.00 - 15.30 
T10-72-21-212-02 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování 2. stupeň ZŠ 
Místo konání: online webinář Datum konání: 9. prosince 2021, 14.00 - 15.30 
T28-72-19-212-02 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky 2. stupeň 
Místo konání: online  Datum konání: 20. prosince 2021, 8.00 - 10.00 
T28-72-19-212-03 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky 1. stupeň 
Místo konání: online  Datum konání: 3. ledna 2022, 8.00 - 10.00 
E13-01-19-212 - Profesní průprava zástupců ředitele webinář 
Místo konání: online  Datum konání: 18. ledna 2022, 8.30 - 16.00 (další termíny 2. pololetí) 
G69-01-19-212 - Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 
Místo konání: Hotel Jezerka, Ústupky, Seč Datum konání: 30. září a 1. října 2021 
U40-71-19-212 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 
Místo konání: online  Datum konání: 24. listopadu 2021, 9.00 - 11.00 
H10-03-19-212 - Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti 
Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657 Datum konání: 22. listopadu 2021, 09.00 - 15.30 
D25-03-19-212 - Obrázkové kartičky v hodině angličtiny na 1. stupni ZŠ přesunutí na jaro 2022 
Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657 Datum konání: 02. prosince 2021, 09.00 - 15.30  
R98-51-18-211 - Využití online kurzů ve vzdělávání nadaných žáků ZŠ a SŠ Neakreditovaný program;  
Datum konání: 9., 16. a 23. února 2022, 16.00 - 17.30 (online), 26. března a 2. dubna 2022, 9.00 - 16.00 (prezenčně) 
T95-75-19-221 - Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice 
Místo konání: online + ZŠ Studánka Pce 
Datum konání: 10., 17. a 24. února 2022, 14.00 - 15.30 (online), 26. března a 2. dubna 2022, 9.00 - 16.00 (prezenčně) 
B83-75-21-221 - Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice 
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, 779 00 Olomouc 
Datum konání: 30. března - 27. dubna 2022 
F05-12-19-221-06 - Informační seminář ke společnému vzdělávání Funkční analýza chování 
Místo konání: MS Teams  Datum konání: 30. března 2022, 14.00 - 16.00 
E13-01-19-212 - Profesní průprava zástupců ředitele webinář 
Místo konání: online Datum konání: 23. února, 8.30 - 15.15, 15. března, 8.30 - 16.00 a 12. dubna 2022, 8.30 - 15.15 
F05-12-19-221-06 - Informační seminář ke společnému vzdělávání Funkční analýza chování 
Místo konání: MS Teams  Datum konání: 30. března 2022, 14.00 - 16.00 Absolvoval(a) 
U40-71-11-221-2201 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele pro školy zřízené dle § 16 odst. 9 pro žáky s LMP 
Místo konání: online  Datum konání: 16. února 2022, 16.00 - 17.30 



D43-01-19-221 - Marketing a PR jako nástroj komunikačního mixu škol a školských zařízení 
Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657 Datum konání: 25. března 2022, 09.00 - 16.30 
G45-32-22-221-01 - ŠKH - Šablony konzultace hromadná na téma: Jak na závěrečnou zprávu projektu Šablony II 
Místo konání: všechna pracoviště NPI ČR Datum konání: 10. března 2022, 11.00 - 13.00 
G69-01-19-221 - Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství  
Místo konání: Hotel Jezerka, Ústupky, Seč Datum konání: 28. - 29. března 2022 
R99-14-11-221-02 - Webinář - Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců ZDARMA 
Místo konání: online - MS Teams  Datum konání: 17. března 2022, 15.00 - 16.30 
F05-12-19-221-06 - Informační seminář ke společnému vzdělávání Funkční analýza chování 
Místo konání: MS Teams   Datum konání: 30. března 2022, 14.00 - 16.00 
I35-80-17-222-186 - Metodická podpora IT Guru 
Místo konání: Masarykova ZŠ Morašice, Morašice 27, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČO 70157341, Datum konání: 12.07.2022 
C19-01-19-222 - Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, 
ekologie 
 
Vzdělávání SYPO 
21-47-11-21-47-11-OD-1ST-2V-204 - Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
Místo konání: webinář   Datum konání: 22. února 2022, 19.00 - 20.00 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář   Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
21-44-19-PMK-OW-MAT-10 - Oblastní workshop Logické hry a hry v hodinách informatiky - Hry pro rozvoj informatic. myšlení 
Místo konání: Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, 570 01 Litomyšl, okr. Svitavy 
21-47-11-OD-CJ-OSS-04 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář    Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-06 - Záznamy z žákovské četby On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář    Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-26-OD-CJ-OSS - Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-04-KAB-CJ-OSS - České slovo v KonTextu On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář    Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-21-OD-CJ-OSS - Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-001 - Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-44-19-PMK-OW-MAT-03 - Oblastní workshop MAT Aritmetika a geometrie v jednom 
Místo konání: VOŠP a SPgŠ, Litomyšl, Komenského nám. 22 Datum konání: 21. října 2021, 14.30 - 17.30 
21-47-11-OD-PřBio-2V-202 - Přírodopis a digitální kompetence 
Místo konání: webinář   Datum konání: 01. listopadu 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář   Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
21-47-11-06-KAB-M-OSS - Hry v hodinách matematiky On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář    Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář   Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
21-47-11-21-47-11-OD-PřBio-2V-202 - Voda – život v každé kapce 
Místo konání: webinář   Datum konání: 25. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
21-47-11-OD-PrBio-OSS-02 - Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-015-OD-M-OSS - Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-16-OD-M-OSS - Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-46-11-WS-RPP-01 - Úvodní workshop k rozšířené podpoře (pilotáž Modelu systému podpory vedení školy) 
Místo konání: NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova C Datum konání: 26. října 2021, 12.00 - 16.00 
21-46-11-IK-RPP-02 - Individuální konzultace pro pilotáž Modelu 
Místo konání: Učebna NIDV - všechna pracoviště Datum konání: Od: 12.11.2021  



21-46-11-SK-RPP-01 - Skupinová konzultace - online První poznatky z pilotáže Modelu a práce s kartou 
Místo konání: on-line Datum konání: 1. setkání 2. prosince 2021 (14 - 16 h), 2. setkání 27. ledna 2022 (14 - 16 h) 
21-47-11-OD-1ST-OSS-02 - Hodnocení při online výuce On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
K43-46-11-212 - Skupinová konzultace - online 
Místo konání: on-line Datum konání: 1. setkání 2. prosince 2021 (14 - 16 h), 2. setkání 27. ledna 2022 (14 - 16 h) 
21-47-11-OD-CJ-OSS-03 - Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
20-47-11-OD-M-2V-03 - Gradované úlohy na ZŠ a SŠ 
Místo konání: všechna pracoviště NPI ČR Datum konání: 19. února 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-PřZe-2V-01 - Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu 
Místo konání: webinář  Datum konání: 05. května 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-PřBio-2V-01 - Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod 
Místo konání: webinář  Datum konání: 28. dubna 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-PřZe-2V-02 - Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map 
Místo konání: webinář  Datum konání: 22. dubna 2021, 17.00 - 18.00 
21-44-19-PMK-OW-MAT-03 - Oblastní workshop MAT Aritmetika a geometrie v jednom 
Místo konání: VOŠP a SPgŠ, Litomyšl, Komenského nám. 22 Datum konání: 21. října 2021, 14.30 - 17.30 
21-47-11-OD-PřZe-2V-202 - Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků 
Místo konání: webinář  Datum konání: 10. listopadu 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-PřCh-2V-201 - Chemický děj efektně i efektivně 
Místo konání: webinář  Datum konání: 06. prosince 2021, 17.00 - 19.00 
21-47-11-21-47-11-OD-PřBio-2V-202 - Voda – život v každé kapce 
Místo konání: webinář  Datum konání: 25. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
21-47-11-OD-ČJ-2V-02 - Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy 
Místo konání: webinář  Datum konání: 12. dubna 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-ČJ-2V-03 - Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy 
Místo konání: webinář  Datum konání: 19. dubna 2021, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-ČJ-2V-202 - Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ 
Místo konání: webinář  Datum konání: 18. listopadu 2021, 17.00 - 18.00  
21-47-11-OD-1ST-2V-202 - Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev? 
Místo konání: webinář  Datum konání: 27. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
21-44-19-PMK-OW-CJL-05 - Oblastní workshop CJL Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole 
Místo konání: MS Teams  Datum konání: 27. dubna 2021, 14:00-18:00 
21-47-11-OD-CJ-OSS-06 - Záznamy z žákovské četby On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-04 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-01 - Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku českého jazyka a literatury On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-21-47-11-OD-1ST-2V-204 - Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
Místo konání: webinář  Datum konání: 22. února 2022, 19.00 - 20.00 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář  Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
22-44-19-PMK-OK-ICT-01 - Oblastní kolokvium Informatika a ICT 
Místo konání: MS Teams  Datum konání: 22. února 2022, 17.00 - 18.30 
21-47-11-OD-CJ-OSS-04 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-06 - Záznamy z žákovské četby On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-26-OD-CJ-OSS - Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář  Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-04-KAB-CJ-OSS - České slovo v KonTextu On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-08 - Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: únor 2022 - červen 2023 



21-47-11-21-OD-CJ-OSS - Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-001 - Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
22-47-11-OD-CJ-OSS-04 - Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež On-line škola SYPO 
Místo konání: webináře SYPO Datum konání: červenec 2022 - červen 2023 
22-47-11-OD-CJ-OSS-02 - Vzdělávací role knihoven ve 21. století On-line škola SYPO 
Místo konání: webináře SYPO Datum konání: červenec 2022 - červen 2023 
22-47-11-OD-CJ-OSS-02 - Vzdělávací role knihoven ve 21. století On-line škola SYPO 
Místo konání: webináře SYPO Datum konání: červenec 2022 - červen 2023 
22-47-11-OD-INF-OSS-11 - Dezinformace a mezilidské vztahy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář  Datum konání: červen 2022 - červen 2023 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář  Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
21-47-11-06-KAB-M-OSS - Hry v hodinách matematiky On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-Př-2V-201 - Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání 
Místo konání: webinář  Datum konání: 17. ledna 2022, 17.00 - 18.00 
21-47-11-21-47-11-OD-PřBio-2V-202 - Voda – život v každé kapce 
Místo konání: webinář  Datum konání: 25. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
21-47-11-OD-PrBio-OSS-02 - Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-015-OD-M-OSS - Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-PrBio-OSS-05 - Přírodopis a digitální kompetence On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: únor 2022 - červen 2023 
22-44-19-PMK-OW-MAT-01 - Oblastní workshop MAT Outdoorová matematika 
Místo konání: VOŠP a SPgŠ, Litomyšl, Komenského nám. 22 Datum konání: 6. dubna 2022, 14.30 - 17.30 
22-44-19-PMK-OK-MAT-01 - Oblastní kolokvium Matematika a její aplikace 
Místo konání: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22, Komenského 
náměstí, Litomyšl   Datum konání: 6. dubna 2022, 15.00 - 16.30 
21-47-11-16-OD-M-OSS - Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
22-44-19-PMK-OW-I.ZS-01 - Oblastní workshop I. ZS Pomoc pro pedagogy pracující s rizikovými žáky na ZŠ 
Místo konání: MS Teams  Datum konání: 19. ledna 2022, 14.00 - 17.30 
21-47-11-OD-1ST-OSS-02 - Hodnocení při online výuce On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
22-43-11-OK-KAB - Quo vadis, kabinety? 
Místo konání: Online - YouTube/Zoom Datum konání: 31. ledna 2022, 09.00 - 16.30 
22-46-11-SK-RPP-03 - Skupinová konzultace - online Rozvojová potřeba a její naplňování 
Místo konání: on-line  Datum konání: 1. setkání 3. března 2022 (14:00 - 16:00), 2. setkání 5. dubna 2022 
22-46-11-SK-RPP-05 - Skupinová konzultace - online Wellbeing 
Místo konání: on-line  Datum konání: 1. setkání 24. 5. 2022 (14:00 - 16:00), 2. setkání 2. 6. 2022 
22-46-11-OPP-01 - Online podpora pro pilotáž - e-learning 
Místo konání: LMS Moodle SYPO Datum konání: 23. května 2022 
21-47-11-OD-CJ-OSS-03 - Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář – záznam Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-21-47-11-OD-PřBio-2V-202 - Voda – život v každé kapce 
Místo konání: webinář  Datum konání: 25. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
22-44-19-PMK-OW-MAT-01 - Oblastní workshop MAT Outdoorová matematika 
Místo konání: VOŠP a SPgŠ, Litomyšl, Komenského nám. 22 Datum konání: 6. dubna 2022, 14.30 - 17.30 
22-47-11-OD-PrCh-2V-203 - Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů? 
Místo konání: webinář  Datum konání: 12. dubna 2022, 17.00 - 18.30 
22-47-11-OD-PrZe-2V-204 - Problémové oblasti světa 
Místo konání: webinář  Datum konání: 13. dubna 2022, 17.00 - 18.00 
21-47-11-OD-1ST-2V-202 - Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev? 



Místo konání: webinář  Datum konání: 27. ledna 2022, 17.00 - 18.30 
21-47-11-OD-CJ-OSS-06 - Záznamy z žákovské četby On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-04 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
21-47-11-OD-CJ-OSS-01 - Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury On-line škola SYPO 
Místo konání: webinář   Datum konání: červen 2021 – červen 2023 
  

 
H. 
Aktivity a prezentace školy 
 
Naše škola stále hledá – a nachází – cesty, jak učení dětem učinit zajímavějším a školu přiblížit rodičům. 
 
Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy vydává žákovský školní časopis TŘESK.  
Ve školním roce 2021-2022 vyšla čtyři čísla časopisu. V krajském kole soutěže školních časopisů jsme 
získali 1. místo. V celostátní soutěži školních časopisů jsme získali za r. 2021 v kategorii škol 1.- 2. stupeň 
získal časopis 9. místo. 29. září 2021 byl pozván časopis Třesk na krajskou prezentaci „Časopis 2021“  
 
Základní škola Morašice se zapojila do pilotního projektu SYPO podpory řízení škol.  
Masarykova ZŠ Morašice je také zapojena do pilotního projektu Střední článek MŠMT ČR. Zde je 
aktivním účastníkem, mj. se účastnila prezentace Středního článku MŠMT v půlhodinovém pořadu 
Rádia Plus a Radiožurnál v pořadu Zaostřeno.  
 
Masarykova ZŠ Morašice pravidelně informuje o svých aktivitách veřejnost obce Morašice 
prostřednictvím Morašického občasníku, regionální tiskoviny distribuované do všech domácností obcí 
Morašice, Lažany a Říkovice a vycházející ve čtvrtletní periodě. Dále jsou uvedeny zde uveřejněné texty:  
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Těšíme se na školu 
 
Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do naší Masarykovy ZŠ v Morašicích celkem 146 žáků, tedy o 15 
víc než loni. Na 1. stupni se vyučuje 71 žáků ve čtyřech třídách (spoj 3. a 5. ročníku), 2. stupeň ZŠ 
navštěvuje 75 žáků.  
 
Do prvního ročníku přišlo 19 dětí. Protože je pro ně prostředí školy úplně nové, letos prvně si vzali nad 
nimi patronát žáci posledního, tedy devátého ročníku, kterých je podobný počet. Deváťáci budou 
pomáhat prvňáčkům při jejich krůčcích školou.  
 
Hledáme všechny cesty, aby žáci měli co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Pro hravou přípravu dětí 
na anglický jazyk byl otevřen v první i ve druhé třídě kroužek angličtiny, který navštěvují všichni žáci. V 
každé třídě prvního stupně také dětem pomáhají při běžném vyučování paní asistentky pedagoga. 
Důležitá je práce asistentky specializující se na pomoc žákům s logopedickými obtížemi.  
 



Na druhém stupni jsou v řadě vyučovacích hodin každého ročníku rozděleny třídy na poloviny. Týká se 
to zejména výuky jazyků a matematiky. K tomu jsou potřeba výukové prostory. Proto bude brzy učebna 
informatiky vybavena notebooky namísto pevných stolních PC a doplněna o mobilní magnetickou 
tabuli. Žáci se tak zde budou učit v běžném uspořádání třídy a zároveň tuto místnost budou využívat i 
jako učebnu jazyků. Stolní PC rozmístěné v jednotlivých třídách žákům umožní i při běžné výuce 
dohledávat informace a pracovat s výukovými programy.  
 
Osvědčila se možnost seskupovat některé předměty do dvouhodinových bloků. Při tělesné či výtvarné 
výchově žáci neztrácí tolik času přípravou a úklidem, ale sportují či tvoří. A při dějepisu či přírodopisu 
mohou vytvářet větší projekty nebo si vyjít na výpravu za poznáním mimo budovu školy.  
 
Minulý školní rok dětem sebral měsíce výuky ve škole a přesunul břemeno vzdělávání mnohem víc na 
rodiče, kterým za jeho zvládnutí patří velký obdiv a poděkování. Abychom žákům pomohli porozumět 
učivu nebo jej prohloubit, bude probíhat zejména v prvním pololetí doučování. Do něho se zapojí 
všichni vyučující. Vzhledem k nárůstu počtu vyučovaných hodin pedagogický sbor doplnila paní učitelka 
Bc. Kateřina Pavlišová. 
 
Po vyučování děti prvního stupně odchází do školní družiny. Aby nebyla oddělení školní družiny příliš 
početná, využili jsme státní (a krajské) financování školy prostřednictvím tzv. PHmax na max a poprvé 
jsou na naší škole otevřena tři oddělení školní družiny. První oddělení školní družiny (1. ročník) vede 
paní vychovatelka Zdeňka Fikejzová, druhé (2.+ 3. ročník) nový pan vychovatel Mgr. Jan Sobota a třetí 
oddělení školní družiny (4. a 5. ročník) vedoucí vychovatelka paní Stanislava Coufalová. Školní klub pak 
má na starost paní vychovatelka Daniela Kopecká. Školní družina tak letos vedle kroužku keramiky 
nabízí také kroužek hudební a pěvecký, stejně jako kroužek rukodělný. Pan Mgr. Sobota také dvakrát 
do týdne nabízí dětem „ranní rozcvičku“, kdy pro děti, které po příjezdu autobusů jindy jen čekají na 
spodní chodbě na vyučování, otevírá tělocvičnu a získává je pro pohyb.  
 
Tak by se dalo pokračovat. Především ale všem přeji, abychom letošní školní rok prožili v porovnání s 
tím minulým mnohem klidněji. A ve zdraví!  
 
Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy 
 

Naše škola se zapojila do projektu eTwinning! 
 
Co je eTwinning? 
• je společenství evropských škol. 
• je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých 
evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.  
• je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě.  
 
Projekt Znáš naše pověsti? 
Zaměří se se na spolupráci žáků 2.stupně naší školy a slovenských žáků ze základní školy v Košicích. 
Prostřednictvím svých národních pověstí se budou navzájem poznávat, komunikovat spolu a seznámí 
se s dalším cizím jazykem a kulturou. Projekt vznikl v září v rámci mezinárodního Slovanského semináře. 
 
Mgr. Jana Renzová, koordinátorka projektu eTwinning 
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Pár slov ze školy 
 
Advent je období čtyř neděl před Štědrým dnem. Je to doba rozjímaní, dobročinnosti, doby zklidnění. 
Přes všechny karantény a všechna možná proticovidová opatření se snažíme zachovat ve škole 
příjemnou atmosféru a všechna adventní poselství. 
 
První adventní divadelní představení věnované barborkám bylo i bohužel posledním. Alespoň na 
velkém svátečním stole každý den rozsvěcujeme adventní svícen a nejen ten, ale i spoustu světýlek 
kolem školy i v ní. Dobu zklidnění jsme si užili na třídních vánočních dílnách, kde byla vyrobena spousta 
zajímavých betlémů, svícnů, kouzelných oříšků…. 
 
Doba dobročinnosti se odrazila na koncertu Hudba pomáhá, kdy děvčata předala rodině malého 
Tomáše šek v hodnotě 6 000,-Kč získaných sběrem starého papíru. 
 
Zatím k poslední tradiční akci patří Mikuláš. Devátá třída proměnila svoji třídu v pěkně strašidelné 
peklo. Každá třída mohla do pekla nakouknout, ale drobné sladkosti nebyly zdarma, protože děti 
musely čerty obehrát v těžkých úkolech. 
 
Ráda bych připomněla i podzimní čas. Začnu logikou. Žáci 2. až 9.třídy se zapojili do logické olympiády. 
Z ní nejlépe vyšla v mladší kategorii Eva Žůrková a ve starší Rosťa Dušek, který se v krajském kole 
umístil na krásném 16. místě. Náročnou logickou soutěž „BRLOH“ si vyzkoušelo několik žáků 9. třídy. 
Myslím, že si ji užili žáci i někteří rodiče. Velice dobře si vedl i Matěj Štěpán v přírodovědném klokanu. 
Úspěšní byli i účastníci krajského kola Zlatého listu, soutěže pro mladé přírodovědce, kde žáci 6.třídy 
získali 1.místo a tým ve složení žáků osmé a deváté třídy získal 4.místo. 
 
K prvním velkým školním projektům patřil Den jazyků. V září si každá třída vylosovala jednu evropskou 
zemi a žáci pak ve všech předmětech získávali informaci o dané zemi. Akce vyvrcholila 11. října 
v tělocvičně, kde se pod vedením dramatického kroužku jednotlivé třídy představily. Byla to velmi 
vydařená akce. Bližší informace čtěte v příloze 1.čísla Třesku. 
 
K dalším projektům patří spolupráce 1. a 9.třídy. Ta se daří velmi příjemně a v těchto dnech předávali 
deváťáci prvňákům slabikáře. Každý přidal pár milých slov, která těm svým prvňákům přejí, a věnoval 
malý osobní dáreček v podobě záložky. 
 
Devítka se také zúčastnila akce „Technohrátky“. To byl projekt na podporu technického vzdělávání. 
Během prohlídky školy v České Třebové jsme poznali zázemí truhlářů, elektrikářů… V konkurenci osmi 
dalších škol naše devítka v soutěži „HEJ TY, VÍŠ TO?“ získala 1.místo. Blahopřejeme. 
 
Škola, tedy všichni učitelé, se snaží pracovat na stmelení třídních kolektivů, na příjemných mezilidských 
vztazích, na komunikaci mezi žáky. Velice přínosná byla i beseda pro rodiče vedená lektorem Petrem 
Kadlecem na téma Vaše dítě a internet.  
 



Jak jde život ve škole hledejte na stránkách školy nebo čtěte v Třesku. Ten v soutěži školních časopisů 
letos získal v krajském kole 1.místo a v celostátním kole místo deváté. 
Milí rodiče, v této stále náročné době se snažme společnými silami vést děti k zodpovědné přípravě na 
vzdělávání a usilujme o to, aby se stala škola příjemným místem pro setkávání dětí a čerpání informací.  
 
Stanislava Coufalová, vedoucí vychovatelka, řídící redakční rady Třesk 
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Můžeme být spolu 
 
Těší nás, že se děti z různých tříd mohou po dvou letech omezování kvůli Covid-19 znovu setkávat, 
sportovat a zpívat. Žáci připravují školní projekty, znovu fungují všechny školní družiny a klub. O to 
smutnější je, že se do radosti z nadcházejících krásných jarních dnů vkrádá smutek a obavy po napadení 
Ukrajiny Ruskem, které mění i náš život. V naší škole se tak postaráme o nové kamarády, kterým válka 
sebrala domovy – a mnohdy i jejich nejbližší.  
Proto se snažíme hledat a nacházet řadu cest, aby se všechny děti lépe vyrovnávaly s tímto složitým 
obdobím. Do naší školy začala docházet paní psycholožka Mgr. Košňarová. Děti se s ní setkávají v pátek 
každý sudý týden buď při samostatných pohovorech nebo při skupinových projektech. Například pro 
deváťáky připravila program Jak na přijímačky aneb přijímačky v pohodě. Každá třída druhého stupně 
se zapojí do projektu zaměřeného na vzájemné vztahy a komunikaci Místo pro všechny – Domluvíme 
se. Žáci první třídy mají také svůj program, který je realizován odborníky střediska výchovné péče 
Svitavska a jehož cílem je udržení nebo zlepšení zdravých vztahů ve třídě. Mimoto se všichni těší na 
celoškolní akce, například na březnový Zlatý Ámos. Radujeme se, že konečně můžeme být spolu! 
 
Mgr. Miloš Krejčí 
 

Projekt Místo pro všechny – Domluvíme se 
 
Naše škola se zapojila do projektu Místo pro všechny – Domluvíme se. Projekt je organizován 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a financován prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021.  
První projektové dny s názvem Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace 1 proběhly ve dnech 22. – 
24. února, a to v 6. – 8. ročníku. Žáci během čtyř vyučovacích hodin prostřednictvím různých technik a 
aktivit pracovali na rozpoznávání různých druhů emocí a řešení konfliktních situací.  
V 9. ročníku proběhne tato 1. část projektu 26. května a v ostatních ročnících bude pokračovat 
navazující částí programu o komunikaci ve dnech 7. – 9. června. 
Součástí celého projektu bude i projektový den pro učitele, který v naší škole proběhne 30. srpna 2022. 
Bude zaměřen na využití nových metod ve výuce, konkrétně na kreativní komunikaci. 

 
Mgr. Jana Renzová, učitelka Aj, organizátorka akce 
 

Školní Ámos  
 
V naší škole by měl 25. března 2022 proběhnout projektový den, který u nás má již dlouhou tradici. O 
co se jedná? No přeci o 15. ročník Školního Ámose, kterým si každoročně připomínáme Den narození 
Jana Ámose Komenského, s názvem: „Božena Němcová – 160 let od úmrtí PANÍ spisovatelky“. 



V letošním roce budou skupiny tvořit jednotlivé třídy, abychom podpořili třídní kolektiv a vzájemnou 
spolupráci. Předem proběhne jedna společná schůzka a poté se žáci a učitelé pustí do jednotlivých 
úkolů. Jak vše proběhne, vás budeme v příštím čísle určitě rádi informovat. Držte nám pěsti! 
 
Andrea Dušková, učitelka Čj, organizátorka akce 
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Úspěchy žáků v soutěžích 
 
Naši školu navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 131 žáků. V letošním školním roce 
2021/2022 jsme začínali se 146 žáky a nyní, v červnu 2022 naši morašickou školu navštěvuje 157 žáků, 
z toho 7 ukrajinských dětí. Takřka všechny děti využily toho, že se po dvou letech covidových omezení 
konečně mohly ve druhém pololetí školního roku 2021-2022 účastnit soutěží.  
 
Nabyté znalosti a dovednosti děti porovnávaly nejprve se spolužáky v třídních a školních kolech, ze 
kterých postupovali do regionálních a okresních kol. Na vesnickou školu je mimořádné, že řada žáků 
uspěla přes těžkou konkurenci ostatních ZŠ a studentů příslušných ročníků víceletých gymnázií i 
v krajském kole či dokonce přes něj postoupili do celostátního, národního kola.  
 

Ekonomická olympiáda pro základní školy  
Účast v národním kole a postup mezi 10 nejlepších v ČR   

 
Ekonomická olympiáda je soutěží ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům 8. a 9. 
ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V naší škole se pod vedením paní 
učitelky a zástupkyně ředitele Hany Heroldové soutěže zúčastnilo 15 žáků z 9. ročníku. V celé republice 
soutěžilo 137 škol a přes 3500 žáků. 100 nejlepších řešitelů z celé republiky postoupilo do národního 
finále a hned dva žáci byli z naší vesnické školy.  
 
Ve velkém slavnostním finále nás reprezentovali Zuzana Famfulíková a Matěj Štěpán z 9. ročníku. 
Slavnostní finále 1. ročníku Ekonomické olympiády pro základní školy se uskutečnilo v pondělí 30. 
května 2022 v Brně v prostorech Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. I tady prokázali 
Zuzka a Matěj výborné znalosti a uspěli v testových otázkách zaměřených na finanční gramotnost. 
Matěj Štěpán postoupil mezi 10 nejlepších finalistů z ČR!  
 

Školní časopis roku 2021 
  1. místo v krajském kole a 9. místo v národním kole 
 
Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupovou soutěží otevřenou pro všechny, kteří vydávají 
časopisy nebo noviny v tištěné i elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády. V naší škole 
pracuje redakční rada pod vedením paní vychovatelky Coufalové, která připravuje časopis TŘESK na 
tak vysoké úrovni, že i za covidový rok 2021 získal 1. místo v soutěži Školní časopis v Pardubickém 
kraji! V celostátním srovnání školních časopisů v kategorii základní školy II. stupeň vynesla soustavná 
práce dětských redaktorů časopis TŘESK na 9. místo v ČR. 
 



Zlatý list 2021 
Podzimní část: 1. místo v kraji; Jarní kolo: postup do národního kola 

 
Soutěž Zlatý list je přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).  
Kvůli covidu se neuskutečnilo jarní, ale až podzimní krajské kolo (náhradní). Naši školu reprezentovala 
v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list 2021 dvě družstva přírodovědců připravovaných paní 
učitelkou Heroldovou. V kategorii starších žáků zástupci z osmičky a devítky obsadili 4. místo. 
V kategorii mladších žáků šesťáci: Jakub Rejman, Vojtěch Štěpán, Matěj Rejman, Dominik Černý, Jan 
Tichý a Aneta Rošková vybojovali nádherné 1. místo v kraji, ovšem kvůli covidovým opatřením bez 
postupu do kola národního. 
 
Jarní kolo proběhlo v areálu Záchranné stanice Pasíčka v květnu jako už 50. ročník přírodovědné 
soutěže Zlatý list. Naši školu reprezentovalo celkem 12 žáků v obou kategoriích. Starší žáci: Matěj 
Štěpán, Zuzana Famfulíková, Daniela Váňová, Rostislav Dušek, Simona Záleská a Vítězslav Jareš se 
umístili na 3. místě, mladší žáci byli čtvrtí. Starší žáci postoupili do červnového národního kola 
přírodovědné soutěže Zlatý list, které je týdenním přírodovědným kempem a laboratoří v přírodě. 
 

Biologická olympiáda  
  Vítězství v okresním kole a 8. místo v kole krajském 
 
Školní kolo biologické olympiády se skládalo ze tří částí: teoretické části, poznávací části a praktické 
části, např. mikroskopování. V kategorii D (6. – 7. ročník) vyhrála okresní kolo Daniela Váňová (1. místo 
a postup do krajského kola). V krajském kole pak Daniela také výborně uspěla, když získala 8. místo. 
 

Logická olympiáda 
  Postup do krajského kola 
 
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž 
řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost 
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní 
soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování. O to více nás těší úspěch Rostislava Duška z 8. třídy, který se 
kvalifikoval do krajského kola mezi nejlepší soutěžící. 
 
 

POKOS – branná soutěž 
  Postup do krajského kola 
 
Projektem POKOS (příprava občanů k obraně státu) se obrací Ministerstvo obrany na základní školy. 
Šestičlenná družstva prověří svou zdatnost, ale soutěží také v dovednostních a znalostních disciplínách, 
jako např. první pomoc. V letošním okresním kole spojeném pro okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí uspělo 
družstvo žáků naší školy ve složení Tereza Hurychová, Jakub Dušek, Eliška Andrlová, Lukáš Mach, 
Daniela Hurychová, Rostislav Dušek, které připravovala paní učitelka Nováková. Postoupili do 
krajského kola, které se bude konat počátkem příštího školního roku.   
 



V tomto přehledu jsou pro stručnost samostatně uvedeny jen nejvýraznější úspěchy v krajském a 
národním srovnání. Ale žáci získávají ostruhy i v mnoha dalších tematických soutěžích. Například 
v okresním kole olympiády v anglickém jazyce získala v I. kategorii Daniela Váňová 7. místo a na stejné 
umístění, tedy 7. místo dosáhla v II. kategorii Petra Stráníková. V okresním kole zeměpisné olympiády 
zase opět 7. místo bral Matěj Štěpán.  
 
Žáci se v průběhu roku zapojovali do mnoha dalších předmětových soutěží a olympiád (matematická, 
chemická, dějepisná, v českém jazyce či Dětská scéna). Zažili také sportovní úspěchy: volejbal (oblastní 
kolo, 2.místo), basketbal (oblastní, 3.), florbal (oblastní kolo, 5).  
 
Soutěže, na nichž se děti mají možnost setkat a porovnat se se svými vrstevníky i mimo svou školu, jim 
umožňují získat zkušenosti, kterých by žákům ve třídě jinak nedostalo. Pomáhají vést k cílevědomosti, 
pracovitosti nad rámec běžných povinností, učí sebeprezentaci a mnohdy jim odhalují jinak 
neobjevené schopnosti.  
 
Děkuji všem žákům, kteří se do soutěží zapojili a zejména těm, kteří naši školu v tomto školním roce 
2021-2022 úspěšně reprezentovali. Děkuji paním učitelkám, které žáky na soutěže připravovaly a vedly 
je tak, že děti naší morašické školy zažívaly radost a úspěchy! Přeji báječné prázdniny a těším se v září 
na viděnou! 
 
Mgr. Miloš Krejčí 
 
 
Navíc je uveden i přesah do školního roku 2022-2023, který organicky navazuje na dění ŠR 2021-2022. 
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Vstupujeme do školního roku 2022/2023 
 
Školní rok 2022/2023 zahájilo v naší Masarykově ZŠ Morašice celkem 147 žáků. Na prvním stupni se 
vyučuje 75 žáků (38 chlapců a 37 dívek), na druhém stupni 72 žáků (34/38). V tomto školním roce se 
v morašické škole po delší době otevřelo pět tříd pro pět ročníků I. stupně ZŠ i proto, že jsme 
v souvislosti s napadením Ukrajiny ruskou armádou přijali v naší škole 10 ukrajinských dětí.  
Se začátkem školního roku došlo ke změnám v jízdních řádech, a proto musel být o 10 minut 
předsunutý začátek vyučování, výuka v morašické škole tedy začíná v 7.45 hodin. 
 
  Prázdninová rekonstrukce  
 
Finanční podpora obce Morašice a vstřícnost zastupitelstva, zejména pana starosty Karla Rajmana, 
umožnila letošní velkou prázdninovou rekonstrukci školní učebny v přízemí pro 1. třídu z původních 
prostor školní kuchyně a skladu potravin, která byla později upravená do školní družiny 1 (ŠD1). I díky 
této rekonstrukci jsme mohli v naší škole zajistit devět samostatných tříd pro devět ročníků a dětem 
vytvořit optimální vzdělávací podmínky. Prvňáčkové dostali kompletně novou učebnu včetně 
nejnovější interaktivní tabule.  
 



Právě končícímu zastupitelstvu jménem všech pracovníků Masarykovy základní školy Morašice velmi 
děkuji za dlouhodobou spolupráci a podporu rozvoje morašické školy. Díky vstřícnosti zastupitelů, a 
především pana starosty Rajmana, se podařilo zvládnout složité covidové období od počátku roku 2020 
do současnosti a zlepšit materiální zázemí školy. Z větších akcí jmenuji opravu a dovybavení učebny 
tzv. Bidýlka v roce 2020, loňskou rekonstrukci WC chlapci, která výrazně zlepšila hygienické zázemí 
školy a letos navíc přibyla i zmiňovaná nová učebna z prostor školní družiny 1.  
 
  Počty žáků ve třídách 
 
Po populačně silném loňském ročníku zahájilo svou školní docházku letos v 1. třídě jen 7 žáků pod 
vedením třídní učitelky paní Ivany Rejmanové. Další třídy: 2. ročník 19 žáků, tř. uč. Adamská Helena; 3. 
ročník 16 žáků, Mgr. Macková Vlasta; 4. ročník 9 žáků, Mgr. Kmošková Dáša; 5. ročník 24 žáků, Mgr. 
Pavlišová Kateřina; 6. ročník 14 žáků, Mgr. Dušková Andrea; 7. ročník 21 žáků, Mgr. Edlmanová Simona; 
8. ročník 19 žáků, Mgr. Renzová Jana; 9. ročník 18 žáků, Mgr. Nováková Iveta. 
 
V Masarykově ZŠ Morašice je zástupkyní ředitele a metodičkou EVVO paní Mgr. Hana Heroldová. 
Výchovnou poradkyní je Mgr. Dana Drahošová, fyziku vyučuje pan učitel Karel Kovář, hudební výchovu 
a angličtinu Mgr. Hana Vanišová. Žákům se vzdělávacími hendikepy pomáhají ve třídách (na základě 
diagnostiky a přidělení finančních prostředků školskými poradenskými zařízeními) paní asistentky Jana 
Vosmeková, Jana Kovářová, Dana Hornychová, Milada Vitoušková a nově Bc. Jana Adámková. O 
pořádek se stará paní školnice Blanka Komínková a paní uklízečka Dana Trávničková. 
 
  Školní družina  
 
Po mnoha letech poctivé práce s generacemi dětí odešla do penze paní vychovatelka Zdena Fikejzová. 
Nevzdala se ale úplně kontaktu s dětmi a bude vést dva zájmové kroužky. Nově do školní družiny 
nastoupila paní vychovatelka Zuzana Hajrová, DiS. Do školního klubu namísto paní vychovatelky 
Simony Ludvíčkové, která si rozšíří kvalifikaci na VŠ, nastoupila paní vychovatelka Anna Leksová.  
 
Nově jsou otevřena dvě oddělení ranní družiny, takže ranní otevírání dne je pro děti mnohem klidnější. 
Školní družina (ŠD) bude mít i v letošním školním roce tři oddělení. Všechny třídy ŠD jsou umístěny 
v přízemí budovy. Oddělení ŠD1, které sdílí učebnu 1. třídy, je pro žáky 1. a 3. ročníku a vede ho paní 
vychovatelka Daniela Kopecká. O děti ŠD2 v učebně 2. třídy pečuje paní vychovatelka Zuzana Hajrová, 
DiS. ŠD3 pro žáky 4. a 5. ročníku má na starosti vedoucí vychovatelka paní Stanislava Coufalová. 
 

Zájmové kroužky 
 
V tomto školním roce 2022/2023 si mohou žáci vybrat z nabídky patnácti kroužků.  
Název kroužku  (určen pro žáky) 
Jméno vedoucí/ho Kdy se koná 
kroužky jsou zdarma (kromě keramického k.) 
 
Keramický kroužek (pro 1. + 2. stupeň) 
S. Coufalová  Pondělí 13:00-14:00 
   Úterý 15:00-16:30 
   Středa 13:30-16:30  



 
Vybíjená  (pro 1. stupeň) 
A. Leksová  Pondělí 14:00-15:00  
 
Debrujáři  (pro 1. stupeň) 
M. Vitoušková  Úterý 12:30 -14:00  
 
Mykologický kroužek (pro 1. + 2. stupeň)  
J. Černý   Úterý 13:00-14:30  
 
Multimedia  (pro 2. stupeň) 
A. Leksová  Úterý 13:00- 16:30  
 
Loutkový kroužek (pro 1. + 2.stupeň) 
Z. Fikejzová  Úterý 15:00   
 
Redakční rada časopisu TŘESK (pro 1. + 2. stupeň) 
S. Coufalová  Středa 6:30 – 7:30  
 
Sportovky – florbal (pro 2. stupeň) 
I. Nováková  Středa od 13:00  
 
Pěvecký kroužek (pro 1. stupeň) 
H. Vanišová  Středa 13:30   
 
Šachový kroužek  (pro 1. + 2. stupeň) 
Z. Fikejzová  Čtvrtek  13:00 (1. stupeň),  

15:00 (2. stupeň)  
 
Deskovky  (pro 2. stupeň) 
A. Leksová  Čtvrtek 13:00  
 
Dopravka  (pro 2. stupeň) 
A. Leksová  Čtvrtek 15:00-16:00  
 
Dramatický kroužek (pro 1. + 2. stupeň) 
J. Renzová  Pátek od 13:00  
 
Badatelský kroužek (pro 2. stupeň) 
I. Nováková  1x za 14 dní  

v pátek ve 13:10 -15:20  
 
Umělecký relax  (pro 2. stupeň) 
A. Leksová  Pátek 13:30  
 
Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy 



 
Jsme zlatí! 

 
Nový školní rok začal velkým úspěchem. 
 
Ve středu 7. září jsme se ve městě Králíky zúčastnili krajského kola branně-vědomostní soutěže POKOS 
(Příprava občanů k obraně státu), organizované Krajským vojenským velitelstvím Pardubice. 
 
Soutěž byla připravena formou venkovní únikové hry v okolí Dělostřelecké tvrze Hůrka a Vojenského 
muzea Králíky. V členitém terénu byla připravena 4 km dlouhá trať, na které si týmy prověřily své 
znalosti, fyzickou připravenost i dovednost pohybu v terénu, k nimž patřilo čtení mapy a týmová 
spolupráce. 
 
Při běhu šestičlenné smíšené týmy luštily šifry a plnily různé úkoly jako leh-sedy, hod granátem na cíl 
nebo discgolf. Musely projít minovým polem, poradit si s překážkami, provést resuscitaci raněného, 
uhasit oheň nebo odpovídaly na tematické otázky z programu POKOS. Na závěr děti ještě čekal 
vědomostní test a střelba ze vzduchovky. 
 
Čekání na vyhlášení jsme si krátili prohlídkou vojenského muzea, odpočinkem a grilovaným špekáčkem. 
 
Ze šesti družstev, které postoupily do krajského kola a byly reprezentovány zejména týmy z velkých 
škol měst pardubického kraje, jsme získali nejvyšší počet bodů a tím i první místo v soutěži! Kromě 
zlatých medailí, diplomů a poháru jsme také získali velký putovní pohár. 
 
Po vyhlášení výsledků starosta města Králíky, zástupci vojáků a velitelé družstev uctili památku četaře 
Arnošta Hrada položením kytice. 
 
Tento den jsme si užili a spokojeni jsme odjížděli domů.                
 
Mgr. Iveta Nováková, učitelka Tv, vedoucí týmu 
 
 

Evropský den jazyků 2022 v naší škole 
 
Měsíc září již tradičně na naší škole věnujeme evropským jazykům. Evropský den jazyků, který je 
iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září. 
Letošní oslavu jsme zahájili již 12.září. Žáci se v prostorách školy seznamovali s evropskými jazyky – 
např. základními frázemi, číslovkami, různými zajímavostmi o jazyce apod.  Potom řešili kvíz, který se 
k plakátkům o jednotlivých jazycích vztahoval.  
 
Kromě jazykového kvízu znělo v zadání letošního Dne jazyků také Poznáváme Ukrajinu. Cílem bylo 
poznat zemi, odkud k nám do školy přicházejí noví žáci do třídních kolektivů, blíže, seznámit se nejen s 
jejich jazykem, ale např. i s jejich zvyky a tradicemi, památkami, přírodními zajímavostmi, osobnostmi 
apod. Ve třídách se tedy začalo rozmýšlet, jaké téma kdo uchopí a jak jej bude zpracovávat. 



26.září, přesně v Evropský den jazyků, naše oslava jazyků vrcholila. Jednotlivé třídy ráno pracovaly na 
svém třídním projektu o Ukrajině. Kolem desáté hodiny jsme se sešli všichni, jak je zvykem, na 
prostřední chodbě školy a žáci prezentovali, na čem ráno ve svých třídách pracovali. 
 
Prezentace tříd byla velmi pestrá. Každá třída poznávala z Ukrajiny něco jiného – např. azbuku, základní 
slovíčka, ukrajinské pohádky představené formou dramatizace. V sedmé třídě se i malovalo – 
výsledkem byly působivé malby na motivy maleb ukrajinské malířky, nechyběl zpěv – šesťáci zazpívali  
ukrajinskou lidovou píseň a doprovodili ji i tanečkem. Žáci osmé třídy vařili pod vedením svých dvou 
ukrajinských spolužaček, Viki a Táni, ukrajinské národní jídlo „vareniky“. Nechyběly ani poznatky z 
geografie, přírody, politiky, hospodářství, sportu apod. 
 
Je nutné zdůraznit, že velkou oporou nám při práci byli samotní žáci z Ukrajiny. Byli to oni, kteří 
pomáhali ostatním a aktivně se zapojili. Ve výsledku pak bylo vidět, že jsou nadšení, protože jsme se 
věnovali jejich zemi, zemi, kterou bohužel museli opustit a po které se jim určitě stýská. Snad i tento 
den přispěje k tomu, že se budou i nadále dobře adaptovat ve svých třídních kolektivech a celkově v 
naší škole. Po prezentaci jednotlivých tříd byl vyhodnocen jazykový kvíz. Řešili jej převážně žáci z 
2.stupně, ale také několik odvážných z 5.třídy. Ti nejúspěšnější řešitelé byli odměněni krásným sešitem 
nebo sladkostí. 
 
Závěrem je nutno říci, že celé dopoledne, jak ve třídách, tak pak společně, proběhlo ve velmi příjemné 
atmosféře. Ukázalo se znovu, že naši žáci jsou velmi šikovní a nápadití a také, že je těší, když mohou s 
ostatními žáky školy sdílet, co dokázali. 
 
Mgr. Jana Renzová, organizátorka 
 
I. 
Výsledky inspekční činnosti (provedené ČŠI) 
 
Žáci 8. ročníku se účastnili online dotazníkového šetření TIMSS (přírodovědná a matematická 
gramotnost). 
Žáci 5. ročníku se účastnili zjišťování výsledků vzdělávání v rámci elektronického testování InspIS SET, 
testované oblasti: matematika, český jazyk, studijní dovednosti. 
 
J. 
Základní údaje o hospodaření školy 
 
Neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání přijaté ze státního rozpočtu v roce 2021: 
 
mzdy     10 095 639,- Kč 
Sociální + zdravotní pojištění   3 370 362,- Kč 
FKSP         200 528,- Kč 
cestovné              5 949,- Kč 
pojistné z mezd           37 953,- Kč 
služby             28 270,- Kč 
učebnice + pomůcky        178 865,- Kč  
celkový příspěvek   13 915 206,- Kč 



 
Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 
územní samosprávný celek reprezentovaný obcí Morašice, okres Svitavy. 
 
Příspěvek zřizovatele na provoz školy pro rok 2021: 

 1 174 000,- Kč 
použití z rezervního fondu     170 378,- Kč   - účet 649 
fond – testy           71 589,- Kč   - účet 648 
 
 
K.  
Další sdělení 
 
Využití poradenských služeb 
 
V rámci školního prostředí funguje školní poradenské pracoviště, které pokrývá potřeby žáků a rodičů 
na všech stupních podpory, nabízí mnoho služeb žákům, pedagogům i rodičům. 
Škola spolupracuje s PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policií ČR stejně jako s řadou podnikatelských subjektů 
regionu a institucemi v čele s MŠMT ČR. 
 
Spolupráce s rodiči 
 
Vedení školy se pravidelně setkává se školskou radou. Pedagogové jsou v kontaktu se zákonnými 
zástupci prostřednictvím individuálních konzultací, třídních schůzek, akcí pro veřejnost a 
prostřednictvím elektronické komunikace. 
 
Spolupráce se zřizovatelem 
 
Spolupráce se zřizovatelem reprezentovaným osobou starosty Karlem Rajmanem je nadstandardní. 
Vedení obce i zastupitelstvo vychází škole vstříc a umožňují bezproblémový provoz školy. Spolupráce 
zřizovatele a obce se školou probíhá ve vzájemné vstřícnosti.  
 
Mimoškolní aktivity 
 
Všechny aktivity jsou školní, i když jsou konány v době mimo vyučování. 
 
Školská rada tuto výroční zprávu Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy projednala a 
zprávu schválila dne 13.10.2022. 
 
 
Předkládá:     Členové školské rady: 
Mgr. Miloš Krejčí, ředitel školy    Josef Štěpán, předseda 
 

Mgr. Macková Vlasta 
 
Ing. Černý Petr 


