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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název:  Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace 

Sídlo:  Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 

IČO:  70944105 

Telefon: 475 225 186 , 602 149 049 

Web:  www.zschaba.cz 

E-mail:  reditel@zschaba.cz 

 

Ředitel: Mgr. Dagmar Broţová 

Vzdělání: Učitelství pro 1. stupeň základní školy, specializace speciální pedagogika 

 

Zástupce: Mgr. Jiří Morávek 

Vzdělání: Učitelství pro 2. stupeň základní školy, obor český jazyk-občanská výchova 

 

Zřizovatel: Město Chabařovice 

Sídlo:  Husovo náměstí 183, Chabařovice, 403 17 

IČO:  00556912 

Starosta:  Mgr. Josef Kusebauch 

 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do rejstříku škol, vystupuje jako 

příspěvková organizace. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 

poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 

zdravotní, tělesnou, ekologickou, rodinnou a občanskou výchovu ţáků. 

Škola má devět postupných ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním aţ 

pátým ročníkem, druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních 

dokumentů schválených ministerstvem školství. 

Škola připravuje ţáky pro praktický ţivot i další studium. Vychovává občana Chabařovic hrdého na své 

město. 

Výuka probíhá na dvou budovách Masarykova 559 a Husovo náměstí 17, na Husově náměstí se zvdělávaly 

dvě třídy 3.A a 5.A, školní druţina byla zajištěna pro ţáky pouze v ranních hodinách, pak ţáci docházejí na 

hlavní budovu na oběd a do školní druţiny. 

Pro školním rok 2020/21 byla otevřena jedna první třída první s počtem 20 ţáků. Ve třídě bylo integrováno 

několik dětí s poruchami učení, proto jsme je rozdělili na dvě pracovní skupiny na český jazyk, kde 

s problematickými ţáky pracoval speciální pedagog. Práci nám ovšem znesnadnila karantenní opatření. Počet 

ţáků kolísal mezi 265 – 263 ţáky.  

  

Pro rok rok 2020/21 zůstala obsazena kmenovou třídou  odborná učebna výtvarné výchovy. V roce 2021 byla 

do provozu uvedena učebna jazyků a učebna přírodních věd, kterou se nám podařilo zbudovat z finančních 

prostředků IROP za přispění zřizovatele. Chod výuky na 2.stupni je řešen systémem přesunů na vyučovací 

hodiny, který si ţáci 2.stupně zaţili jiţ v předchozích letech.  
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  

 

 

Ve škole se v běţných  třídách ve všech ročnících a na obou stupních (1. aţ 9.ročník) vyučoval vzdělávací 

obor 79-01-C/01 Základní škola, nová soustava. Učební plány tříd i jednotlivých předmětů se řídily ve školním 

roce 202021 školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání: Moudrá sova č.j.: 466/2016/verze IV. 

,V. 

 

3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

Tabulka 1 - Přehled počtu pracovníků 

Školní rok 2020/21  

Pracovníci fyzic. přep. 

Celkem    

ZŠ – učitelé 22 19,89 

ŠD,ŠK – vychovatelé  2  2

Přípr. třída – učitel 0 0 

Asistent pededagoga                                

10 

                                   

7,5 

Technicko-hospodářský                                 

2 

1,5 

Provozní 9 8,42 
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Pedagogové    

Dagmar Broţová VŠ 1. st. ZŠ ředitelka školy 

Jiří Morávek VŠ ČJ, OV zástupce ředitele pro 2. stupeň, 

výchovný poradce pro 2. stupeň, 

koordinátor ŠVP 

Gabriela Menčlová VŠ 1. st. ZŠ  

Sylva Přikrylová VŠ 1. st. ZŠ školní metodik prevence a speciální 

pedagog 

Hana Pelcová VŠ 1. st. ZŠ  

Jana Šromová VŠ 1. st. ZŠ  

Elena Urieová VŠ 1. st. ZŠ  

Milena Tourková VŠ 1. st. ZŠ výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

a koordinátor EVVO 

Hana Hrstková VŠ OV, RJ, NJ  

Vědunka Vašátková VŠ M, ZT  

Kateřina Prokešová VŠ AJ  

Hedvika Kosová VŠ 1. st. ZŠ  

Dana Valinská VŠ M, PČ  

Kateřina Smrţová VŠ ČJ  

 Tomáš Ivančo  VŠ  TV  Koordinátor ICT

 Dominik Šenkýř  SŠ  AJ, ICT  

 Roland Absolon  VŠ  TV, OV  

 Valentina Orlova  VŠ  AJ  

 Josef Kusebauch  VŠ I.st  ., CH, TV  

 Pavel Caitaml  VŠ  TV, ORV  

 Tereza Brabcová  VŠ  D  

Lucia Smrčková Vaterková VŠ AJ  rodičovská dovolená

Ivana Krycnerová SŠ asistent pedagoga  

 Roman Lepič  SŠ asistent pedagoga  

http://i.st/
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 Jindřiška Benedová  SOU asistent pedagoga  

 Klára Pavková  SŠ asistent pedagoga  

 Martina Bednářová  SŠ asistent pedagoga  

 Lenka Šromová  SŠ asistent pedagoga  

 Klára Gazdíková  SŠ asistent pedagoga  

 Michaela Dvořáková  SŠ asistent pedagoga  

 Jitka Kondrlová  SŠ asistent pedagoga  

Bronislava Krbcová SŠ vychovatelka asistent pedagoga 

Lenka Najmanová SŠ vychovatelka vedoucí školní druţiny 

Marie Říhová  vychovatelka  rodičovská dovolená

Vlasta Tovarová SŠ hospodářka  

Jiří Kaše SOU Školník  

Ludmila Nagyová SOU uklízečka  

Ivana Šindelářová SOU uklízečka  

 Barbora Zítková ZŠ uklízečka  

Jolana Pavelková ZŠ uklízečka  

Zdeňka Rohličková SŠ  vedoucí ŠJ vedoucí školní jídelny 

Ludmila Kytková SOU kuchařka hlavní kuchařka 

Jana Becková ZŠ kuchařka pomocná kuchařka 

 Drahomíra Herzinová   kuchařka pomocná kuchařka 
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

 

Podmínkou pro přijetí dětí do školy je dovršení šesti let věku do začátku školního roku a přiměřená tělesná i 

duševní vyspělost. Pro přijímání ţáků jsou stanovena kritéria. 

 

  

Údaje o zápisu :  u  zápisu bylo 28 dětí, z toho po odkladu jsou 2 dětí a ţádost o odklad se týká 12 děti, do první 

třídy má nastoupit  16 dětí - z toho 1 dítě je Ukrajinské národnosti a jedno dítě se vzdělává v Turecku. 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021 se konal v zákonné lhůtě. Rodiče mohli přijít do školy osobně vyplnit 

přihlášku s učitelem. Jinak bylo moţné podat elektronickou přihlášku vzhledem ke karanténním opatřením. 

Rodiče byli o zápisu vyrozuměni na plakátovacích plochách, informačním kanálem města, místním rozhlasem a 

na webových stránkách školy. Výsledky zápisu byly zveřejněny na webových stránkách a na přístupném místě 

ve škole. 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ  

 

Mravní, estetická, pracovní, zdravotní, tělesná, dopravní, ekologická, rodinná a občanská výchova, výchova k 

výběru povolání, chování v krizových situacích, protidrogová a protiagresivní prevence ţáků se realizuje ve 

všech vyučovacích předmětech, činnostech školní druţiny, zájmových útvarech, v rámci projektu školního 

vzdělávacího programu „Moudrá sova“. Cílem je výchova samostatného, odpovědného občana České republiky 

a občana města Chabařovice.  

V letošním školním roce 2020/21 bylo velice sloţité působit na ţáky pouze prostřednictvím techniky na on-

line hodinách. Při zmírnění covidových pravidel jsme zavedli výuku jeden na jednoho, kde asistenti pedagoga 

pomáhali ţáků ze znevýhodněných rodin nebo z vyloučených lokalit přímo ve škole. Podařilo se nám tak 

začlenit všechny ţáky do výuky.  

V době distanční výuky jsme ţáků zapůjčili ipady, kterých máme jiţ dostatek. Některým rodinám jsme 

pomoli vyřídit mobilní připojení od firmy T-Mobile. ICT koordinátor školy poskytoval technickou pomoc přímo 

v rodinách. Ve škole byla k dispozici stálá sluţba, která poskytovala technické i jiné rady rodičům i ţákům, kteří 

měli problém s připojováním na distanční hodiny. 

Všichni ţáci i pedagogové školy má jí zavedené Google účty, na kterých vyuţívá moţnosti google 

dokumentů, google učebny, meetu,. Zadání pro domácí přípravu probíhalo pomocí google učeben a informace o 

výuce prostřednictvím Školy online. I v tomto období se pedagogové snaţili potírat záškoláctví a motivovat ţáky 

k aktivnímu přístupu k výuce. Výuka probíhala v naukových předmětech prostřednictvím on-line hodin, které 

byly organizovány ve speciálním rozvrhu a respektovaly hygienu práce a potřeby ţáků. Výuka výchov probíhala 

pouze formou zábavných úkolů a kvizů zadávaných do učeben. Učitelé tělesné výchovy připravovali pro ţáky 

jim blízké výzvy. 

Pravidelně byly zařazovány i třídnické hodiny, aby ţáci měli alespoň částečně moţnost zůstat společně 

v kontaktu. Většina učitelů si vytvořila pro své ţáky i Whatsappovou skupinu, kde byli většinou k zastiţení po 

celý den, minimálně v době klasické výuky od 8.00h do 14.00h. 
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Ve sboru nyní působí několi nekvalifikovaných učitelů, které jsem byla nucena přijmout pro nedostatek 

odborných učitelů, všichni tito se vzdělávají ve svém oboru, aby v nejbliţší době dosáhli poţadovaného 

vzdělání.  Se všemi těmito pedagogy pracujeme a snaţíme se, aby z nich byli plnohodnotní členové sboru, kteří 

zůstanou v ZŠ Chabařovice pracovat i nadále a tím opět dosáhneme 100% kvalifikovanosti. 

V uplynulých dvou letech se všichni pedagogové samostatně vzdělávali na on-line kurzech především 

v oblasti uţívání ICT, aby zvládli distanční výuku. Dokončili jsem vzdělávání v projektu APIV – Inkluzivní 

vzdělávání a zahájili jsme sérii vzdělávacích kurzů v pojektu „Pedagog 21.století“, který bude pokračovat i v 

dalším školním roce. 

Téměř celý pedagogický sbor prošel vzdělávacím kurzem Formativní hodnocení. 

V pedagogickém sboru převaţuje střední a starší generace učitelů. Přibylo nám i několik mladych pedagogů 

převáţně muţů, coţ si myslím, ţe má pozitivní vliv na klima ve sboru. Mladší kolegové velce ochotně pomáhali 

starším se zvládnutím techniky při distanční výuce a byli blíţ ţákům prostřednictvím sociálních sítí. Větší část 

pedagogického sboru je jiţ několik let stálá, i kdyţ  kaţdoročně dojde k výměně jednoho aţ dvou pedagogů. 

Několi učitelů mělo v roce 2021 těţké zdravotní problémy, u některých přetrvávají a bylo nutné měnit rozvrh a 

obsazení hodin i během školního roku. 

 Všichni učitelé učitelé pracovali podle tematických plánů, které jsme několikrát vyhodnocovali a učivo 

redukovali a některá témata přesouvali do dalších období i do dalšího školního roku. O změnách máme vedené 

záznamy a dbáme na to, aby všechny výstupy ŠVP byly naplněny, i kdyţ ne podle časového plánu. 

Cílem vedení školy je zaměstnávat kvalifikované pedagogy, stabilizovat pedagogický sbor a novým či 

mladým začínajícím učitelům usnadnit začlenění do pedagogického sboru. Zaměstnanci se řídí etickým kodexem 

školy. 

Pedagogičtí pracovníci se snaţí přistupovat k ţákům s ohledem na jejich věk, schopnosti a moţnosti.  

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných nadále přibývá - k 30.3.2021 to bylo 47, 

coţ činí asi 18% z celkového počtu ţáků. Práce s těmito ţáky klade na pedagogy větší nároky na individuální 

přístup a respektování pracovních postupů dle doporučení ŠPZ.  

Ve školním roce 2020/21 nastoupila do školy první třída, ve které bylo hodně problematických ţák a proto 

jsme se rozhodli půlit český jazyk a polovinu s ţáky, kteří měli předpoklad, ţe budou obtíţněji zvládat práci 

v jazyce vyučovala učitelka s specializací speciální pedagogiky. Distanční výuka těmto ţáků příliš 

nevyhovovala, asistentka pedagoga z první třídy chodila s dětmi pracovat i do rodin. Rozdělení výuky českého 

jazyka bude třeba uskutečnit i ve druhém ročníku. Ţáci si čtení zatím dobře neosvojili, do druhé třídy bylo 

přesunuto učivo čtení skupin dě, tě, ně a di, ti, ni. 

Ve škole 9 asistentů pedagoga. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohli vyuţít moţnosti 

navštěvovat hodiny pedagogické intervence a speciální pedagogické péče. 

Nadaného diagnostikovaného ţáka máme pouze jednoho (ostatní odešli na gymnázium nebo nestojí o 

diagnostikování), který má ovšem dvojí výjimečnost (nadání v kombinaci s ADHD), coţ trochu komplikuje 

práci jemu i pedagogům. 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla otevřena dvě oddělení školní druţiny pro ţáky prvního stupně (pokles počtu 

dětí do 1.tříd).   Druţiny mají k dispozici všechny prostory a pozemky školy a areál koupaliště v Chabařovicích.  

Co se týká zájmové činnosti pro ţáky školy, spolupracujeme v DDM UL. V Chabařovicích v protorách 

budovy školy na Husově náměstí, pracuje jiţ druhým rokem několik krouţků DDM, se kterými spolupracujeme, 

tím není třeba, aby škola nabízela větší mnoţství krouţků. Podporujeme tím vizi města Chabařovice, která 

vytvořila plán na podporu mimoškolních aktivit dětí města. 

Partnerské vztahy v zahraničí, které jiné roky udrţujeme, byly přerušeny covidovými opatřeními. V roce 

20/21 jsme jiţ s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnili ani výjezd na LVVZ do Tater. 
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Škola v roce 2020/2021 ztratila funkci kulturního a společenského dění, přerušili jsme veškeré kulturní i 

sportovní aktivity. Přerušili jsme i činnmost školního parlamentu. 

Rodiče ţáků byli významným partnerem  a nutným partnerem školy. Snaţili jsme se být otevření pro všechny 

i v době locdawnu. Rodiče si často chodili pro radu, jak správně pracovat s technikou. 

Postoj rodičů ke škole byl po celý rok většinou velmi vstřícný. Z průzkumu, který jsme provedli na konci 

školního roku vyplynulo, ţe 85% rodičů bylo s postojem školy a s prací pedagogů spokojeno.  

Rodičovské schůzky probíhali také v kybernetickém prostoru. Většina rodičů byla schopna a ochotna se 

zapojit do schůzek probíhajících po MEETu. 

Všechny důleţité informace jsou ţáků poskytovány prostřednictvím Školy online. Ve dvou případech musíme 

k rodičům či pěstounům hledat cestu jinudy, protoţe nejsou vybaveni potřebnými technologiemi. 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 - Prospěch žáků základní školy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.A            19 3 - 16 3 - - - - 

2.A 23 3 - 19 4 - - - - 

3.A 19 1 - 15 4  - - - 

4.A 26 5 - 22             4 - - - - 

5.A 23 4  18 5 - - - - 

5.B            24 4  9 15 - - - - 

6.A 24 5 - 13 11 - - - - 

7.A 19 5  11 8 - - - - 

7.B 13 9 - 7 6 - - - - 

8.A 21 3 - 9 12 -  - - 

8.B 22 5 - 10 12   - - 

9.A 24 0 - 14 10 - - - - 

Celkem 257 47  163 94  - - - 
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Tabulka č. 4 - Druhý a třetí stupeň z chování 

Běžné třídy 

    

1. pololetí 257 - - 

2. pololetí 257 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 - Zameškané hodiny 

Běžné třídy 

    

1. pololetí 257 8678 49 

2. pololetí 257 7660 373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+420 602 149 049 

email@zschaba.cz 

Masarykova 559 

403 17 Chabařovice 

Základní škola Chabařovice, 

příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

V tomto školním roce zastávala pozici školního metodika prevence Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová, a to pro 1. i 

2. stupeň. 

V budově na Husově náměstí byly v roce 2020/21 dvě třídy ZŠ a to 3.A a 5.A. K dispozici mají ICT učebnu. 

Problematický je přenos ipadů, proto se téměř nerealizuje. Budova poskytuje ţákům klidné prostředí, kde si 

mohou vyhovět s vedlejší třídou a přizpůsobit organizaci výuky svým potřebám. Naopak jim chybí kontakt 

s ostatními třídami, se kterými se vidí pouze na společných akcích. Popsané má vliv jak pozitivní, tak negativní 

na prevenci sociálně patologických jevů. 

Minimální preventivní program je pravidelně  aktualizován. Průběţně je aktualizován i přehled témat z časopisu 

Prevence, který je dostupný všem u Sylvy Přikrylové,  kolegové tedy nemusí pročítat všechny časopisy, ale 

vybírat si potřebná témata podle vypsaného seznamu. 

Máme  vytvořené portfolio z jednání s rodiči. Ačkoliv zákon neukládá archivovat jednání s rodiči po dobu více 

jak jednoho roku, domníváme se, ţe u některých ţáků, kteří se opakovaně dopouští rizikového chování, toto 

usnadní další jednání, můţeme prokázat, o čem jiţ bylo jednáno a k čemu se rodiče v záznamu zavázali. 

   Šikana a kyberšikana 

Odhalování patologického chování v době covidu nebylo jednoduché. Pohyb na sociálních sítích byl jedinou 

moţností, jak spolu většina ţáků komunikovala. Zaznamenali jsme několik napadení online hodin  nezvanými 

účastníky. Nebylo nutné oficiálně zasahovat, problém zvládli vyřešit pedagogové v hodině v daném čase.  

Po návratu ţáků do školy byli všichni rádi, ţe mohou opět společně trávit čas. Nedocházelo tak ţádným 

významným potyčkám, které by vyţadovali zásah metodika prevence nebo vedení školy. 
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 Záškoláctví  

Záškoláctví bylo nutné v roce 2020/21 řešit velice citlivě. Hranice, mezi nechutí pracovat a nemoţností pracovat 

pro nedostatečné podmínky, byla velice tenká. Nikdo s pedagogů nemohl objektivně posoudit podmínky, ve 

kterých se ţáci doma učili. Nechat ovšem ţáky zahálet byl téţ nechtěný jev a proto jsme se snaţili vytvářet 

podmínky takové, aby ţáci byli motivováni spolupracovat. 

Pro ty, kterým práce z domova činila velký problém, jsme organizovali výuku jeden na jednoho. Mnohým 

ţákům tento druh výuky velmi pomohl. 

   Užívání návykových látek 

Problém uţívání návykových látek jsme v daném školním roce neřešili. 
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7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Tabulka č. 6 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 

   

Společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a 

individualizace výuky 

8.4.2021 1 

How to make English lessons more interesting 17.3.2021 1  

Metodik a kooordinátor ICT 22.11.2021 1 

Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová 

a grafémová etapa 

19.9.2020 1 

Webinář: Jednoduché appky do online výuky cizích 

jazyků 

12.11.2020 1 

Dyslexie jako neuro-vývojová porucha u dětí a dospělých 6.5.2021 1 

Patálie s datovkami ve školách 27.5.2021 vedení 

Školení - jazyková učebna 31.5.-7.6.2021 všichni 

semináře SYPO průběžně všichni 

Oromotorika mluvidel a dechová cvičení prakticky 8. 7. 2021 2 

Aktivity na řečové i neřečové oblasti do logopedie 22.7.2021 2 

Činnostní učení ČJ v 1. ročníku 16.8.2021 1 asis. 

Konference . práce s nadanými žáky 28.6.2021 vedení 

Zavádění formativního hodnocení I 31.8.2021 12 

Společná školení   

Apiv - Inkluze září- červen 2020/21 Lektoři APIV 

Formativní hodnocení září- červen 2016/17 MAP 

 

 

Pedagogové měli po celý školní rok moţnost se individuálně odborně vzdělávat, dle vlastní ho výběru. 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

8.1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 2020/21 

 

8.1.1 Kulturní akce: 

- byly omezeny 
 

8.1.2 Sportovní akce: 

Sportovní akce byly omezeny. 

9. ročník branný a adaptační kurz 

 

 

8.1.3 Olympiády: 

- 

 

8.1.4 Další vzdělávací akce 

Diskuse s rodilým mluvčím – AJ 

Edison – workshopy se zahraničními studenty 

Autorské čtení 

 

 

8.1.5 Projekty a projektové dny 

 

Byly omezeny. 

    

 

 

8.2 DALŠÍ  AKCE   2020/21 
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9.  MATERIÁLNĚ-TECHNICKE ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Škola jako příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky od zřizovatele, které slouţí  k  zajištění 

provozu budovy školy. Vedení města včele se starostou  má zájem o bezproblémový chod školy a je vstřícné k 

poţadavkům příspěvkové organizace. Zřizovatel podpořil v minulém roce účast školy v projektu IROP výzva 47 

– Zdokonalení infrastruktury, v letošním roce nám povolil a přislíbil spoluúčast v projektu IROP výzva 92 – 

Vytvoření prostoru pro rozvoj kompetencí v technických oborech, přírodních vědách, jazykové výchově a 

konektivita. 

Projekt -  Zdokonalení infrastruktury- byl v letošním roce zdárně dokončen a učebny byly předány do uţívání 

v době distanční výuky. Vyuţívány budou tedy plně aţ v příští roce. 

Jedná se o učebnu jazyků, učebnu přírodních věd, laboratoř, školní cvičný pozemek a vyřešena byla i 

bezbariérovost školy budovy Masarykova 559 a následně i budovy na Husově náměstí. 

Pracovníci školy připravovali téţ podklady pro plánovanou akci EPC, při které dojde k výměně kotlů v obou 

budovách škol, k výměně svítidel a instalování regulačních hlavic na radiátory a perlátorů na vodovodní baterie. 

Došlo k úspoře na elektrické energii, vodě. Při návratu ţáků k prezenční výuce bylo náročné zajistit 

dostatečné mnoţství hygienických prostředků na zajištění bezinfekčnosti prostředí.  

Zřizovatel nám vyšel vstříc a povolil nákup testů na covid, ochranných pomůcek  a přispěl k zajištění 

zdravotnického personálů na testování ţáků. 

 

Učební pomůcky  jsou hrazeny převáţně  z rozpočtu státu (ONIV). Doplnily se  především knihy do 

knihovny, učebnice, didaktické pomůcky pro zpestření výuky.  

V roce 2020/121 jsme  zařazeni do „Šablon II.“, ze kterých realizujeme nákup ipadů, metodickou pomoc 

učitelů při práci s dotykovými zařízeními, vyjedeme s dětmi na vzdělávací akci mimo obec, zrealizovali jsme 

školení pro pedagogy a měli k dispozici speciálního pedagoga.  

 

Škola má i své významné partnery. Jedná se o společnost TETA s.r.o, která konektivitu a provádí ICT servis. 

Firma Panzner – zemní práce nám pomohla při realizaci úpravy školního cvičného pozemnku.  Jejich podpory si 

velmi váţíme.  

Dobrá spolupráce probíhá také mezi ZUŠ a MŠ v Chabařovicích. V letošním roce byla velmi omezená. 
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Nová učebna přírodních věd. 

 

 

 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

 

 

V rámci kontrolní činnosti nás navštívila online ČŠI na online hodinách. Výsledky šetření byly pouze 

informativní.  

 

 

 

 

Chabařovice 10.října 2021            Mgr. Dagmar Broţová    


