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Základní 
Základní údaje o škole 

 

 

Název:    Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okr. Svitavy 
Sídlo:    U Školek 1117, 570 01 Litomyšl 
webová adresa: www.litomysl.cz/2zs 
email:   reditel@skoluskol.cz 
Součást školy: školní družina 
     

IČO 47487267 

IZO škola 047487267 

IZO šk. družina 117000431 

 
 
Zřitovatel:  Město Litomyšl 
Registrace do sítě škol ke dni : 1. září 1993 
 
 
Charakteristika školy:  
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, je úplnou školou od 1. do 9. ročníků. Zahrnuje 
celkem 12 kmenových tříd. Nyní školu navštěvuje 253 žáků. Pedagogický sbor se 
skládá z 18 učitelů a 2 vychovatelek (údaje k 1. 9. 2011). Vyučuje se v jedné budově. 
Je zde zajištěn bezbariérový přístup. Ke škole patří venkovní areál, kde probíhá výuka 
tělesné výchovy a program školní družiny. Budova je umístěna v klidné části města, v 
blízkosti je lesopark. Škola má 3 jazykové učebny, ICT pracovnu, pracovnu s 
interaktivní tabulí, prezentační místnost, projektovou učebnu, vlastní tělocvičnu, dvě 
místnosti školní družiny a pobočku městské knihovny. Na chodbě školy je dětem 
přístupný internet. Součástí školy je i knihovna.  
 

Vzdělávací program   : ŠVP ZV Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 a  

      ŠVP školní družiny při Základní škole Litomyšl, U Školek 

Učební plán : ŠVP ZV Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 
 
Spádový obvod školy tvoří Litomyšl a 12 okolních obcí ve vzdálenosti do 8 kilometrů. 
 
Vedení školy:  ve školním roce 2011/12 školu prozatímně vedl Mgr. Mojmír 
   Bogdan, 22. 2. 2012 proběhl konkurz na místo ředitele a k 1. 
   8. byla na místo jmenována Mgr. Miroslava Jirečková 
 
 
 
Školská rada 
Školská rada vznikla na základě školského zákona a podnětu zřizovatele - MÚ 
Litomyšl. Volební řád vydaný zřizovatelem předurčuje, že složení Školské rady je 
šestičlenné čítající dva zástupce rodičů, dva zástupce pedagogů a dva zástupce 
zřizovatele. Za členy pedagogického sboru školy byly v letošním školním roce 
opětovně zvoleny paní Dagmar Horská a Lenka Ondráčková, za zřizovatele se členy 
rady stali paní Milada Nádvorníková a pan Radomil Kašpar a za rodiče žáků školy byli 
zvoleny paní Lenka Vacková a paní Věra Tomanová. Předsedkyní byla zvolena paní 
Lenka Ondráčková. Zápisy z jednání Školské rady jsou zveřejňovány na webu školy.  

http://www.litomysl.cz/2zs
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Školní stravování 
  
Školní jídelna byla od září 2010 delimitována z právní podoby organizace a byla 
svěřena firmě Eurest, který začal od září zajišťovat školní stravování. Od začátku 
kalendářního roku 2012 změnila firma své jméno, místo dřívějšího Eurest se nyní 
jmenuje SCOLAREST. Podstatnější však je, že se změnila také cena oběda, v 
návaznosti na zvýšení DPH se zvýšila o 1,- Kč pro všechny dětské strávníky.  

 
Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Ve školním roce 2011/2012 v naší škole působilo celkem 25 zaměstnanců, z toho 20 
pedagogických pracovníků (18 učitelů, 2 vychovatelky) a 5 nepedagogických 
pracovníků (1 hospodářka, 1 školník a 3 uklízečky). Věková struktura pedagogických 
pracovníků je vyrovnaná, jsou zde zkušení učitelé před důchodem, ale i zcela mladé 
učitelky, které čerstvě absolvovaly studium, což vede k vzájemnému ovlivňování a 
předávání zkušeností.  Na počátku školního roku nově nastoupila Bc. Milena 
Šemorová. Během roku ještě odešly na mateřskou dovolenou Mgr. Romana Žáčková a 
Mgr. Lenka Lesáková. Obě paní učitelky byly nahrazeny plně kvalifikovanými 
pracovními silami, Mgr. Libuší Andrlovou s aprobací anglický jazyk – ruský jazyk a Mgr. 
Martinou Pazourovou s aprobací přírodopis – chemie. Obě paní učitelky výborně 
zapadly do učitelského kolektivu a jsou posilou pedagogickému sboru. 
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘÍJMENÍ JMÉNO VYUČUJE 

ANDRLOVÁ Libuše AJ, Ov, Ak 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD     

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M,Fy 

BRÝDLOVÁ Miroslava 1.st. + ČJ 6 

BŘEŇOVÁ Libuše ŠD     

DROBNÁ Ludmila Čj,Vv,Pc 

HORSKÁ Dagmar 1.st+ FY6 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ,Rv,Pc 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st. 

KRŠKOVÁ Jaroslava Čj,D 

LESÁKOVÁ Lenka Př,CH,Zdv 

MORÁVKOVÁ Jana 1.st. 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj,M,Zdv 

PAZOUROVÁ Martina Př, Ch, Zdr 

PEKAŘOVÁ Lenka M,Fy,Inf 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠEMOROVÁ Milena Aj, Hv,  

VÍCH Vítězslav Z,Tv 

ŽÁČKOVÁ Romana AJ, Ak 

Vysvětlivky : 
 
1.st. – učitel I. stupně 
Aj     – anglický jazyk 
Ak    – anglická konverzace 
ČJ    – český jazyk 
D      – dějepis 
Fy     – fyzika 
Hv    – hudební výchova 
Ch     – chemie 
Inf     – informatika 
M      – matematika 
Nj      – německý jazyk 
Ov    – občanská výchova 
Pc     – pracovní činnosti 
Př     – přírodopis 
Rj     – ruský jazyk 
Rv    – rodinná výchova 
ŠD    – školní družina 
TV    – tělesná výchova 
Vv   –  výtvarná výchova 
Z      – zeměpis 
Zdv  -  zdravotní výchova 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků patří ke každoroční náplni školy.  
Finanční situace školy bohužel neumožňuje dostatečně zabezpečit vzdělávání 
pedagogů, které proto muselo být ve školním roce 2011-2012 minimalizováno.  
 
Pro účely DVPP byly využívány převážně programy organizované: 
- MěÚ Litomyšl 
- NIDV Pardubice 
- CCV Ústí n.Orlicí 
- CCV Svitavy 
- CCV Pardubice 
 
Údaje o vývoji počtu žáků v uplynulých letech 
čet budoPÚřePPhled počtu třídPP 
Přehled počtu tříd v uplynulých letech 
  I. stupeň  II. stupeň Celkem 

k 30.6. 2004 9 7 16 

k 30.6. 2005 9 7 16 

k 30.6. 2006 8 7 15 

k 30.6. 2007 9 6 15 

k 30.6. 2008 8 7 15 

k 30.6. 2009 8 6 14 

k 30.6. 2010 7 6 13 

k 30.6. 2011 7 6 13 

k 30.6. 2012 6 6 12 

 
Naplněnost školy 

 počet tříd počet žáků 

školní rok 03/04 16 368 

školní rok 04/05 16 378 

školní rok 05/06 15 337 

školní rok 06/07 15 338 

školní rok 07/08 15 316 

školní rok 08/09 14 298 

školní rok 09/10 13 270 

školní rok 10/11 13 264 

Školní rok 11/12 12 253 

 
Počet 

Školní  2011/2012 
    

1.9.2011 

třída třídní učitel  
žáků 
celk. dív. chl.  

1.A Andrea Stejskalová  25 13 12  

2.A Irena Bartošová  21 11 10  

3.A Dalena Beníšková  26 14 12  

4.A Jana Morávková  19 10 9  
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4.B Ilona Krebychová  19 10 9  

5.A Vendulka Hýblová  22 11 11  

  I. STUPEŇ  132 69 63  

6.A Milena Šemorová  18 12 6  

6.B Miroslava Brýdlová  18 12 6  

7.A Vítězslav Vích  24 14 10  

8.A Jaroslava Kršková  21 9 12  

8.B Ludmila Drobná  19 9 9  

9.A Lenka Ondráčková 
 

22 11 11  

  II.STUPEŇ   121 67 54  

CELKEM     253 136 117 
 ŠD-1 Alena Bartošová   30       

ŠD-2 Libuše Břeňová   30       

ŠD-celk.     60     60 

 
cizí státní příslušníci 

stát počet žáků 

Ukrajina 3 

Polsko 1 

 
 
Cíle školního roku 2011 – 2012 a jejich naplnění 

 

1.  Realizovat kroky, které povedou k nápravě mínění, které o naší škole má 
veřejnost 
- vytvořit nové webové stránky školy 
- vytvořit logo školy 
- vydávat kvalitní školní časopis 
- nabídnout žákům i mimoškolní aktivity v podobě zájmových útvarů 
V průběhu prvních dvou měsíců školního roku byly vytvořeny přehledné webové 
stránky školy, v nichž se rodiče, žáci i veřejnost snadno orientují. Na těchto stránkách 
byla po celý rok prezentována činnost školy. Během měsíce října vzniklo také logo 
školy, které je hojně využíváno. Byl s ním také propojen název školního časopisu, který 
vznikl  žákovskou anketou, tedy Dvojka 2. Časopis se setkal s velkým ohlasem, 
redakce se zapojila do soutěže o nejlepší dětský časopis. Ocenění získal i od 
šéfredaktora časopisu Jinuor 21. století. V průběhu roku vznikla z iniciativy dětí také 
školní televize. I ona využila loga a dostala název Dvojka 2 TV. Její vysílání je ke 
zhlédnutí na webových stránkách školy. Zde je také prezentována školní hymna, 
během roku byla zpracována nejen videoprocházka školou, ale také virtuální prohlídka 
některých prostor školy. Od října byly otevřeny tyto kroužky: školní divadlo Šmrnc, 
Hýbeme se s hudbou, Šikovné ruce, Vybíjená, Florbal, kroužek ruštiny. Na náměstí 
jsme také zprovoznili nástěnnou tabuli, kde pravidelně prezentujeme dění ve škole. 
V červnu byla opět uskutečněna již tradiční Školní akademie, která také přispěla 
k prezentaci školy. 
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2. Projekt školy 
- připravit projekt školy, jímž bychom zviditelnili práci školy veřejnosti 
 
Dne 27. 11. 2011 jsme realizovali projekt Advent ve škole. Jednalo se o celodenní 
projekt, do něhož byli zapojeni všichni žáci i učitelé školy. Na chodbách byly prodávány 
výrobky s vánoční tématikou, v kuchyňce se podávalo občerstvení. Na pódiu v jídelně 
se střídaly skupiny žáků s nejrůznějšími vystoupeními, prezentovaly tu svoji činnost 
také kroužky Hýbeme se s hudbou a školní divadlo Šmrnc. 
Projekt se setkal s hojnou účastí a kladným ohlasem veřejnosti. 
 
Dne 11. 1. 2012 jsme v rámci Dnů otevřených dveří uskutečnili Pirátské odpoledne, 
akci určenou předškolákům. I ona se setkala s účastí mnoha dětí i rodičů a byla 
pozitivně hodnocena. 
 
3. Zajistit bezpečné klima 
- proškolit pedagogy v problematice řešení šikany  
- vytvořit příjemnou pracovní atmosféru ve škole 
 
Škola se zapojila do akreditovaného projektu MIŠ - minimalizace šikany. Čtyřčlenný tým 
pedagogů v rámci projektu absolvoval osmidenní seminář, v němž se učitelé dozvěděli 
veškeré teoretické poznatky související s problematikou šikany, zároveň zde však 
realizovali mnoho praktických cvičení, aby dokázali rozpoznat a řešit problémy šikany v 
praxi. V rámci projektu bylo ještě realizováno dvoudenní školení celého pedagogického 
sboru.  
Škola také navázala spolupráci se zařízeními, která mohou pomoci vytvořit ve škole 
bezpečné klima a příjemnou pracovní atmosféru ( Mimóza Ústí nad Orlicí, PPP Ústí 
nad Orlicí, Prevko Litomyšl, Charita Litomyšl - Projekt Michael a Sanace rodiny,  
Oddělení sociálně – právní ochrany a prevence kriminality – Mgr. Sylva Přikrylová). 
 
4. Projekt podpory čtenářské gramotnosti 
- pokračovat v projektu  
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. 
Dále také pokračuje Počtení 1. a  9. ročníku, kdy na počátku školního roku na 
společném výletě ukáže svoji oblíbenou knížku žák 9. třídy svému prvňáčkovi a kousek 
mu z ní přečte, na konci školního roku se situace obrací a čte prvňáček deváťákovi. 
 
5. Projekt EU peníze školám 
- pokračovat ve výuce předmětů podporovaných z peněz projektu 
- tvořit a ověřovat výukové materiály 
- vyškolit pedagogy v oblasti tvorby výukových prostředků pro interaktivní tabule 
 
Pokračovala  a byla dokončena výuka předmětů podporovaných z peněz projektu. 
Učitelé vytvářeli výukové materiály a ověřovali je ve výuce, většina povinných materiálů 
je hotova. Testovalo a využívalo se zakoupené materiální vybavení. Do příštího roku 
zbývá dokončení tvorby výukových materiálů a proškolení pedagogů. 
  
6. Konzultace žák, rodič, učitel 
- pokračovat v systému konzultací 
 
Konzultace pokračovaly systémem nastoleným v minulém roce, dle zájmu byla však 
umožněna účast pouze rodiče bez žáka. Počet zúčastněných rodin tak stoupl. Také 
jejich časová dotace byla zkrácena, místo dvou dní byl vždy nabízen jeden, i tak byl ale 
zájem rodičů o konzultaci plně uspokojen. 
 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 7 

  
7. Standard prostředí školy  
Prostředí třídy: 
- plánování školních událostí – plánovací kalendář 
- vyučovaná témata – výstavy grafických výstupů apod., informace k tématům 
- osobní informace – vedoucí ke tmelení kolektivu třídy  
- třídní samospráva a její složení 
- třídní pravidla – společně stanovená pravidla soužití ve třídě (pokud je třída potřebuje) 
 
Prostředí školy: 
- udržovat a obměňovat výzdobu chodeb  
- zajistit upravené okolí školy 
 
Prostředí ve třídách, obzvláště na 1. stupni, bylo pestré a podnětné pro žáky. Ve 
většině tříd se nacházelo vše, co jsme si naplánovali. Na 2. stupni se příliš nedařilo věci 
aktualizovat. Také výzdoba chodeb byla bezproblémová, jen pokud jde o květinovou 
výzdobu, je třeba do příštího roku zajistit lepší péči. Co se vůbec nepodařilo, je úklid v 
prostorech okolí školy. Pro příští rok stanovíme služby tříd od 5. do 9. ročníku, jejichž 
třídní učitelé budou za úklid v daný týden zodpovědní. 
 
 
Školní vzdělávací program 

 

Tento školní rok byl prvním, kdy se podle našeho ŠVP vyučovalo ve všech ročnících. 
ŠVP byl doplněn o předměty, k nimž dosud chyběl (ruský jazyk, čtenářství, angličtina 
pro 1. ročník) a byla změněna časová dotace u průřezových témat na varianty od 3 
vyučovacích hodin po dva dny, na uvážení garanta projektu. Vše bylo schváleno 
Školskou radou. 
V průběhu roku byl v mnoha věcech připomínkován, změny budou zapracovány do 
ŠVP pro příští školní rok. 
 
 
Integrované děti a děti s VPU 
 
NNaše škola v tomto školním roce neměla žádné integrované děti, pouze jsme 
evidovali 25 dětí s vývojovými poruchami učení. 2 žáci pracovali podle individuálního 
vzdělávacího plánu, který byl v obou případech úspěšně naplněn, ostatní podle 
globálního individuálního plánu a dle podpůrných programů. 
Žádný žák nebyl v tomto školním roce přeřazen do základní školy speciální. 
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UČEBNÍ PLÁN 2011 – 2012        

              Ročník         

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk literatura 9 10 8 7 7 5 5 4 5 

Cizí jazyk  1 1  3 4 4 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

Prvouka 2 2 3             

Přírodověda       1 2         

Vlastivěda       2 2         

Chemie               2 2 

Fyzika           2 2 2 2 

Přírodopis           2 2 2 1 

Zeměpis           2 2 2 2 

Dějepis           2 2 2 2 

Občanská výchova           1 1 1 1 

Zdravověda      1 1 1  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika          1 1       

Volitelné přeměty             3 3 2 

Konverzace v anglickém 
jazyce             1 1 1 

Fyzikální praktika               1   

Německý jazyk volitelný             2 2 2 

Anglický jazyk volitelný             2 2 2 

Informatika volitelná             1 1  

Ruský jazyk             2 2 2 

EVO                 1 

Sportovní výchova       1 1 1 

Týdenní dotace povinných 
předmětů 21 22 24 25 27 29 31 32 30 

Zájmové kroužky          

Florbal      1 1 1 1 

Hýbeme se s hudbou 1 1 1 1 1     

Šikovné ruce 1 1 1 1 1 1 1   

Divadlo Šmrnc     1 1 1 1 1 

Vybíjená  1 1 1 1     

Kroužek ruštiny      1   1 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
 
Chování žákůChování 
 
a) klasifikace chování 

 
Stupně 

1. pololetí 2. pololetí 

Žáci % žáci % 

Velmi dobré 251 99,2 255 99,6 

Uspokojivé 0 0 1 0,4 

Neuspokojivé 2 0,8 0 0 

b) zameškané hodiny 
 neomluvené omluvené neomluvené omluvené 

I.stupeň 6 3790 0 4483 

II. stupeň 10 4475 31 5735 

Celkem 16 8265 31 10218 

průměr na žáka 
I.stupeň  

0,05 28,71 0 33,46 

průměr na žáka 
II.stupeň 

0.08 36,98 0,25 47,01 

Celkem průměr 0.06 32,67 0,12 39,91 

 
 
Prospěch žáků 
 
 1. pololetí   

počet žáků 
1. pololetí   % 2. pololetí   

počet žáků 
2. pololetí   % 

Klasifikování I.st. 132 100 134 100 

II. st. 121 100 122 100 

Prospěli      I. st. 24 18,2 28 20,9 

Prospěli      
s vyznamenáním 

107 81,0 106 79,1 

Prospěli      II. st. 54 44,6 46 37,7 

Prospěli      
s vyznamenáním 

64 52,9 74 60,7 

Neprospěli  I. st. 1 0,8 0 0 

         II. st. 3 2,5 2 1,6 

Neklasifik.   I. st. 0 0 0 0 

II. st.  0 0 0 0 

 
Celkový průměr 
 I. pololetí II. pololetí 

I.stupeň 1,22 1,26 

II. stupeň 1,52 1,55 

Celkový průměr 1,36 1,39 
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Výsledky vzdělávání žáků – prospěch 
ve školním roce 2010 – 2011 

 

Ročník počet 

tříd

počet 

žáků

počet 

žáků

I.pol II.pol

1. 1 25 25 25 25 0 0 0 0

2. 1 21 21 20 19 1 2 0 0

3. 1 26 27 22 21 4 6 0 0

4. 2 38 39 28 27 9 12 1 0

5. 1 22 22 12 14 10 8 0 0

Celk. I.st 6 132 134 107 106 24 28 1 0

6. 2 36 37 18 23 18 14 0 0

7. 1 24 24 13 15 10 8 1 1

8. 2 39 39 20 26 17 12 2 1

9. 1 22 22 13 10 9 12 0 0

Celk. II.st 6 121 122 64 74 54 46 3 2

Celkem 12 253 256 171 180 78 74 4 2

prospělo s 

vyznamenáním

prospělo

I. pol     II. pol I. pol     II. pol

neprospělo

I. pol     II. pol

  

                   
Testování 
 
 V listopadu se žáci 9.třídy naší školy zúčastnili celostátního testování 
STONOŽKA 2011/2012 v českém, anglickém a německém jazyce, v matematice a v 
obecných studijních předpokladech. V napětí všichni očekávali výsledky svých testů. 
Výsledky pro nás byly velmi příjemnou zprávou. Nyní budu citovat ze závěrečné zprávy: 
„Výsledky Vaší školy v českém a německém jazyce jsou nadprůměrné. Výsledky OSP v 
těchto jazycích jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům a 
žáci pracují nad svoje možnosti. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 
80% zúčastněných škol. V anglickém jazyce dosáhli žáci nadprůměrných výsledků. V 
matematice se Vaše škola řadí mezi průměrné školy. OSP v anglickém jazyce a 
matematice odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů."  
 
Scio testy psali žáci 8.A poprvé 
Ve středu 25.dubna odpoledne dobrovolně zasedli žáci 8.A do lavic a poprvé psali testy 
Scio z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Hlavním 
záměrem tohoto testování je připravit žáky na přijímací zkoušky a usnadnit jim 
rozhodování o výběru střední školy. 
Percentil vyjadřuje pořadí žáka v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0 – 100 (0 
je nejhorší, 50 je střed a 100 je nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento 
těch, které žák předstihl. 

 

                             percentil   

  škola 
průměr v 
ČR 

účast žáků v 
ČR 

český jazyk 75 50 4241 

matematika 59 50 4245 

OSP 55 50 4238 

 
  

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9-a/scio-testy-psali-zaci-8-a-poprve-i266/
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Testování ČŠI 5. a 9. ročníků CP1 2012 
 
Hodnocení třídy 5.A 
 

český       počet        test porozumění pravopis       slovní      větná         sloh  

jazyk         žáků            %         textu mluvnice       zásoba      skladba   literatura 

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 21 16 58 62 63 44 52 64 77 75 43 55 67 63 

škola 21 16 58 62 63 44 52 64 77 75 43 55 67 63 

celkem 79939 60982 63 70 63 71 64 71 69 78 52 65 69 65 

 

 
 

matematika        počet           test     geometrie počítání  s č.      sl. úlohy 

           žáků            %             

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 21 9 56 70 55 70 64 72 48 69 

škola 21 9 56 70 55 70 64 72 48 69 

celkem 80104 36246 60 61 60 61 66 68 54 56 
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anglický        počet           test       čtení    gramatika konverzace      slovní     poslech 

jazyk        žáků            % 
s 
porozuměním             zásoba     

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 20 17 62 44 55 0 24 39 33 38 88 57 54 0 

škola 20 17 62 44 55 0 24 39 33 38 88 57 54 0 

celkem 78686 56601 60 43 47 0 38 38 25 47 73 50 68 0 

 

 
 
Hodnocení třídy 9.A 
 

český       počet        test porozumění pravopis    sl.zásoba      větná         sloh  

jazyk         žáků            % 
        
textu   mluvnice slovotvorba      skladba   literatura 

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 20 20 85 78 90 0 82 69 88 94 78 66 0 88 

škola 20 20 85 78 90 0 82 69 88 94 78 66 0 88 

celkem 74589 63092 70 71 77 89 66 65 75 80 65 62 70 83 
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matematika        počet           test     geometrie počítání  s č.      sl. úlohy 

           žáků 
           
%               

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 22 15 54 51 41 33 61 62 57 56 

škola 22 15 54 51 41 33 61 62 57 56 

celkem 74977 41132 56 55 43 49 61 57 65 59 

 

 
 

anglický        počet           test       čtení    gramatika konverzace      slovní     poslech 

jazyk        žáků            % 
s 
porozuměním             zásoba     

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 15 12 59 68 43 0 56 60 42 63 39 79 73 0 

škola 15 12 59 68 43 0 56 60 42 63 39 79 73 0 

celkem 70228 51522 59 57 61 0 53 54 39 66 41 55 70 0 
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německý        počet          test        čtení   gramatika   konverzace        poslech 

jazyk         žáků             % 
s 
porozuměním             

  základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší 

třída 6 6 69 55 0 63 53 44 90 56 67 0 

škola 6 6 69 55 0 63 53 44 90 56 67 0 

celkem 3035 2311 62 60 45 57 49 45 76 70 64 0 
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Testování KALIBRO 5. a 7. ročník 
 
Hodnocení třídy 5.A 
 

  škola  chlapci  dívky průměr     vzdělání rodičů ZŠ  malá 
účast 
žáků 

  celkem     do 1,5 do 2,5 do 3,5 VŠ SŠ bez maturity v ČR města v ČR 

Čj 71,3 70,1 72,6 78 70,8 70,5 86,3 70,3 0 68,2 67,5 6207 

M 59,3 58,4 60 74,8 58,8 37,5 77,4 79 32,1 52 50,4 6175 

Aj 65.8 63,5 68,5 73,9 64,1 55,5 68,5 71,1 0 64,2 62,9 4368 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hodnocení třídy 7.A 
 

  škola  chlapci  dívky průměr     
vzdělání 
rodičů   ZŠ  malá 

účast 
žáků 

  celkem     do 1,5 do 2,5 
do 
3,5 VŠ SŠ 

bez 
maturity v ČR města v ČR 

Čj 63,4 58,4 67,2 75,4 62,7 47,7 76,8 62,7 49,1 57,7 56,6 2561 

M 46,7 47,7 46,1 59,7 46,8 31,7 58,1 50,2 18,7 41,7 40,4 2476 

Aj 66,6 64,6 68,1 74,1 74,5 54 73,8 67 57,6 63 61 1936 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ce
lk

em

d
o

 1
,5

d
o

 2
,5

d
o

 3
,5 V
Š SŠ

b
ez

 m
at

u
ri

ty

v 
Č

R

m
ěs

ta

školachlapcidívky průměr vzdělání rodičů ZŠ malá

Čj

M

Aj



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 16 

 
 
 
 
 
Údaje o přijímacím řízení 
 
Výsledky zápisu do 1. ročníku 

 
na základě zápisu do první třídy bylo otevřeno: 

Počet tříd Počet přijatých žáků do šk. roku 2012/2013 

2 36 

 
Po několika letech přišlo k zápisu více dětí, podařilo se otevřít 2 třídy. 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště 
 
Odchod žáků na další školy ve školním roce 2011/12 

Název školy Počet žáků 

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 
5 žáků z 9. ročníku a 4 žáci 
z 5. ročníku 

Gymnázium Česká Třebová 1 

Gymnázium a střední odborná škola Přelouč 1 

Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Svitavy 2 

Střední zahradnická a technická škola Litomyšl 3 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 1 

VOŠ a SŠ pedagogická Litomyšl 1 

Střední škola obchodu a služeb Polička 1 

Střední soukromá škola podnikání Vysoké 
Mýto 2 

Střední průmyslová škola elektro. Pardubice 1 

SOU Svitavy 1 

Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto 
1 žák z 9. ročníku a 1žák  z 
8. ročníku 
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VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 1 

Stř. uměleckoprůmyslová šk. Uherské Hradiště 1 

 

CELKEM:   27 vycházejících žáků 

 

Studijní obory:  4 z pátého ročníku 

   17 z devátého ročníku 

 

Učební obory:  1 z osmého ročníku 

   5 z devátého ročníku 

Všichni žáci, kteří skládali přijímací zkoušky na střední školy, je zvládli úspěšně a byli 
přijati. 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 23 

 

 

Zpětná vazba našich absolventů ze školního roku 2010– 2011  
Jednou ze součástí sebehodnocení školy (autoevaluace) je sledování názorů a 
výsledků absolventů naší školy po 1. pololetí na SŠ.  
Zpětnou vazbu jsme získali od 19 absolventů. Všichni uvedli, že na základní škole byla 
velmi příjemná a rodinná atmosféra, individuální a vstřícný přístup učitelů, což na 
střední škole není zdaleka v takové míře. Vesměs všichni byli dobře připraveni pokud 
jde o vzdělání, dokázali prezentovat svoji práci, komunikovat v rámci kolektivu třídy. 
Nemají problém ani při práci na počítači. Několik žáků uvedlo problém s cizími jazyky, 
dva žáci s matematikou. Téměř pro všechny absolventy však byla velkým oříškem 
chemie, tam si připadali nepřipravení. Naopak v českém jazyce a ostatních předmětech 
neuvedl problém nikdo. Pokud srovnávali vybavenost ZŠ a SŠ, úroveň byla 
srovnatelná, na některých SŠ lepší. 
 
 

Uvádím několik citací, které si myslím stojí za přečtení: 

Základní školu jsem vždycky měla hrozně ráda. Líbilo se mi na ní mnohem víc než na 
střední a mám na ni i hezčí vzpomínky, všechny ty školní akce a výlety. Určitě to bylo 
tím, že jsem měla velké štěstí na kolektiv ve třídě i na učitele. S velikou láskou 
vzpomínám na paní učitelku Hýblovou, Jirečkovou i pana učitele Bogdana. Nejradši 
jsem samozřejmě měla přestávky.  U příjímacích zkoušek jsem byla třetí nejlepší a ani 
potom jsem neměla žádné zásadní problémy. Myslím, že mě vaše základní škola dobře 
připravila nejen na další studium, ale i pro další život, protože jste mě naučili mít rádi 
školu. Doufám, že se mi povede dostudovat a budu to, co jste mě naučili,  jako učitelka 
předávat zase dál. S přáním hodně úspěchů a spokojených žáčků... 

Tato škola (2. ZŠ v Litomyšli) dává žákům výborné studijní předpoklady na další 
studium. Na kvalitu výuky jsem si nemohl stěžovat, respektive nemohl znamená neměl 
proč. Myslím si, že můžu dobře posoudit, zdali je na tom škola dobře nebo špatně, 
jelikož jsem dostudoval základní vzdělání na dvou různých školách, ale ač nechci 
analyticky porovnávat, 2. ZŠ v Litomyšli je u mě jednoznačně na prvním místě, co se 
týče výuky, vstřícnosti, ochoty a takové té atmosféry školy, kam se nebojí děti chodit, a 
to vůbec nezávisí na tom, jak škola vypadá z venku  či uvnitř. Tím nenarážím na 
budovu jako takovou, ale právě na učitelský sbor, který, ač budova nevypadá „zrovna 
nová“, odvádí tu nejlepší práci.  
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Tímto prohlašuji, že zpětnou vazbu jsem nepsal nijak zaujatě, ani mi nikdo nic nedržel u 
krku, jen bych chtěl sdělit to, co cítím, protože si myslím, že mám taky svou hlavu a 
chápání, a to i když mi nebylo 18 let a podle státu žádné chápání a ani hlavu vlastně 
nemám.  
Takže asi takhle takový souhrn a přeji pevné nervy s žáky, kteří Vám projdou pod 
rukama  tak jako my, a hlavně zdraví, ať už psychické, duševní či fyzické, protože to je 
snad to nejdůležitější. :) 
 
Já často vzpomínám na Vás - učitele. I když jsme byli malí špunti, tak se mi zdálo, že 
jste se k nám chovali jako skoro k sobě rovným a všechno se řešilo tak nějak pospolu. 
Na gymplu se k nám někteří profesoři chovají povýšeně.. Na co rozhodně nezapomenu, 
byly chvíle, ve kterých jsme pořádali třídní mimoškolní akce  např.koncert v Kotelně. 
Líbilo se mi, že s námi naše třídní učitelka trávila čas, i když  nemusela, a toho si 
strašně moc vážím, protože teď vidím, jaký je pro naši novou třídní problém cokoli pro 
nás udělat, i když je to vlastně její povinnost. 
Doufám, že jsem aspoň trochu pomohla. Snad někdy na viděnou :) 
 
Výsledky v soutěžích 
 
Oblastní kolo soutěže ve florbalu - mladší žáci 
Ve čtvrtek dne 24.11.2011 se uskutečnila soutěž ve florbalu mladších žáků. Naši žáci 
ve složení Pavel Zvěřina, Jiří Žák, Patrik Petr, Jan Kašpar, Vojtěch Havlík, Radim Šulc, 
Vojtěch Toman, Pavel Tmej a Linda Kalivodová se umístili na 1. místě v oblastním kole 
a postoupili do okresního kola.  
 

 
 
Oblastní kolo soutěže ve florbalu - starší žáci 
Ve čtvrtek dne 1.12.2011 se uskutečnila soutěž ve florbalu starších žáků. Družstvo 
chlapců ve složení Michal Frank, Daniel Ondráček, Jan Bárta, David Křivka, Tomáš 
Koukola, Tomáš Kopecký, Michal Klusoň a Tomáš Novák hrálo velmi dobře. Chlapci 
obsadili 2. místo. 
 
Okresní kolo soutěže ve florbalu - mladší žáci 
Napětí, vzrušení a radost ze hry prožívali mladší žáci při soutěži ve florbalu v Moravské 
Třebové. Zde se ve středu 7.12. 2011 konalo okresní kolo mladších žáků. Bylo to 
viktoriální vítězství nad silnými družstvy škol, kdy naši žáci nechali za sebou školy z 
oblasti Svitav, Moravské Třebové a Jevíčka.  
Kluci florbal hrát umí. Nejlepší a nejproduktivnější výkon podali Patrik Petr, Jiří Žák, Jan 
Kašpar, Pavel Tmej, Radim Šulc a Vojtěch Toman za přispění dvou našich silných 
brankařů Pavla Zvěřiny a Vojtěcha Havlíka.  
Hoši předvedli „ florbalový koncert“, obdivovali je i ostatní učitelé, rozhodčí a diváci na 
turnaji. Úroveň je vysoká a spousta hráčů florbalově rychle roste. Naši vítězové 
postupují do krajského kola, které se uskuteční v únoru v Brandýse nad Orlicí.  
 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i53/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i53/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i53/
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Vybíjená děvčat 
Ve čtvrtek 2.2. se žákyně 3.A zúčastnily oblastního kola ve vybíjené. Bojovaly jako lvice 
a ve složení : Anetka Bálská, Vendulka Nováčková, Terezka Jaklová, Vendulka 
Nekvindová, Terezka Šenkýřová, Terezka Benešová, Sandra Horská, Dianka 
Sirotková, Anička Hniličková, Tea Vodehnalová, Kačka Beránková a Natálka Voříšková, 
získaly 2. místo.  
 
Vybíjená chlapců 
Ve čtvrtek 26.1. proběhlo v naší škole oblastní kolo ve vybíjené chlapců 2. a 3. tříd. Ze 
čtyř zúčastněných družstev se nám podařilo získat vytoužené první místo!  
Náš tým: Pája Randa, Róńa Lněnička, Vojta Kabrhel, Ondra Stodola, Kryštof Matoušek, 
Milda Záleský, Matěj Sádovský, Míša Kabrhel, Štěpán Ludvíček , Matyáš Sedláček, 
Anetka Bálská a Vendulka Nováčková.  
 
Krajské kolo florbalu ve Skutči 
Naše družstvo se zúčastnilo krajského kola ve florbalu, které se konalo ve Skutči. 
Medaile na krku, kterou byste mohli vidět na fotce na webu školy, znamená, že jsme 
byli opět úspěšní, získali jsme krásné třetí místo. 
 
 
Pohár ministra školství - chlapci - okresní kolo 
Naši chlapci ve složení Patrik Petr, Jiří Žák, Jan Kašpar, Daniel Krejbych, Daniel 
Ondráček, Lukáš Koukola, David Křivka, Tomáš Novák, Filip Klička, Radim Šulc, Michal 
Frank a Jan Bárta podali výborný výkon a zvítězili ve florbalu o " Pohár ministra 
školství", který se konal 6.3.2012 ve Svitavách. Jejich hra se vyznačovala dynamikou, 
rychlým útokem, technikou hole, dobrou orientací na hříšti a herním myšlením. Klíčoví a 
nejproduktivnější hráči byli Patrik Petr, Tomáš Novák, Jiří Žák a Jan Kašpar. Nejlepším 
brankářem turnaje byl Michal Frank, který je neodmyslitelnou oporou našeho týmu. 
Michal vychytal i nevychytatelné střely. Ale také i ostatní hráči mají své kvality a přispěli 
k vítězství. 
 
Výtvarná soutěž 
Žáci naší školy L. Škeříková, J. Kašpar, P.Kovář ze 7.A a A. Kašparová ze 6.A úspěšně 
reprezentovali školu ve výtvarné soutěži Bezpečně do školy. Od radnice dostali za své 
práce drobné odměny.  

 

Litomyšlská florbalová liga - starší žáci 
Starší žáci ve složení Tomáš Novák, Daniel Krejbych, Jan Bárta, David Křivka, Lukáš 
Koukola, Daniel Ondráček, Michal Frank, Tomáš Kopecký, Filip Křivka a Josef Balog 
vybojovali po náročných zápasech pěkné 3. místo mezi školami obvodu Litomyšl. 
 

 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-3a/kluci-ze-2-a-3-tridy-prvni-ve-vybijene-i128/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i146/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i161/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i159/


Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 20 

Basketbalový turnaj o zlatou lilii 
Ve středu 23. 5. 2012 se uskutečnil první ročník basketbalového turnaje základních škol 
žáků 2. - 4. tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol z Litomyšle a okolí. Naši žáci si vedli velice 
dobře a i přes velkou konkurenci obsadili zasloužené 1. místo.  

 

Pohár ministra školství - dívky - okresní kolo 
Naše děvčata postupují do krajského kola . Bylo to neuvěřitelné! Pouze jeden bod dělil 
naše děvčata od prvního místa. Nejprve jsme se trochu podceňovali, ale nyní víme, že 
můžeme zvítězit. Nejproduktivnější hráčky: Linda Kalivodová a Sandra Jozwiková. Ale i 
ostatní dívky ukázaly, jak bojovat. Magda Nováková, Sabina Flídrová, Anna Pelikánová 
a Klára Střasáková bojovaly a nezklamaly. Pochvala patří naší brankářce Anně 
Kašparové, která podržela celý tým. Hra dívek se projevila orientací na hřišti, 
zlepšovala se technika hole a přihrávky. Dívky musí v budoucnu přidat v obraně a 
naučit se vytvářet pozice a také pokračovat ve zkvalitňování techniky hole.  
 
 
Litomyšlská florbalová liga 
Naši kluci jsou opět první! Mladší žáci ve složení Jiří Žák, Jan Kašpar, Pavel Zvěřina, 
Pavel Tmej, Vojta Havlík, Ondřej Maloch, Patrik Petr, Radim Šulc a Vojtěch Toman po 
tvrdých zápasech mezi školami obvodu Litomyšl vybojovali putovní pohár a stali se 
mistry mezi školami. I tentokrát předvedli florbalový koncert.  
 
Zeměpisná olympiáda 
Radim Šulc umí zeměpis. Radim získal v okrením kole zeměpisné olympiády velmi 
pěkné 3. místo. 
 
Krajské kolo olympiády z německého jazyka 
Dne 7. března 2012 se konalo krajské kolo olympiády z německého jazyka. Z naší 
školy se ho zúčastnil žák 9.A - Josef Toman. Zvítězil a postoupil do celorepublikového 
kola, což je veliký úspěch, za který si zaslouží obrovskou pochvalu.  
 

 
 
Matematický klokan – 2012 
Jako každým rokem se i letos naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže 
„Klokan“. V letošním roce jsme zasedli do lavic s desetitisíci žáky celé Evropy s 

http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i158/
http://www.litomysl.cz/2zs/florbal/vitezslav-vich-gmail-com-i150/
https://novy.email.cz/download/i/0JnyHdMOhX3rGPx6LX8Kw4WCX18JA0jwEc26KeQ0Wn-J61G5Qi2D6R6NYJcqGWwjB6V4r3E/CIMG0986.JPG
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týdenním zpožděním kvůli jarním prázdninám. Opět na nás čekaly zábavné, ale i tak 
trošku záludné matematické úlohy. Naše škola se zúčastnila všech dostupných 
kategorií – Cvrček 2.-3.tř., Klokánek 4.-5.tř., Benjamín 6.-7.tř. a Kadet 8.-9.tř. Všichni 
žáci  si zaslouží velkou pochvalu za trpělivost a snahu, se kterou tyto náročné úlohy 
řešili. 
Nejlepší řešitelé: 
CVRČEK 
1. - 50 b. – Michael Jindra, 3.A  
2. - 45 b. – Tereza Jaklová, 3.A 
3. - 44 b. – Jeroným Lněnička, 3.A, 44 b. – Milan Záleský, 3.A 
KLOKÁNEK 
1. - 115 b. – Jakub Premauer, 5.A 
2. - 104 b. – Kateřina Filipi, 4.A 
3. - 96 b. – Kateřina Voříšková, 5.A 
BENJAMÍN 
1. - 94 b. – Klára Chadimová, 7.A 
2. - 75 b. – Monika Daníčková, 7.A 
3. - 74 b. – Michaela Červená, 6.A, 74 b. – Pavel Kovář, 7.A 
KADET 
1. - 77 b. – Jan Tománek, 8.B 
2. - 65 b. – Marek Šulc, 8.A 
3. - 61 b. – Kateřina Sádovská, 8.A, 61 b. – Daniel Krejbych, 9.A 
 
Oblastní kolo ve vybíjené 
Ve středu a ve čtvrtek 11.- 12. dubna se v naší škole konalo oblastní kolo ve vybíjené 
žáků 4.- 5. tříd. Naši žáci si vedli velmi dobře, chlapci obsadili 3. místo a děvčata 
vyhrála 1. místo a postoupila do okresního kola. 
 
Celostátní kolo olympiády v německém jazyce 
11.dubna 2012 se v Praze v Goethe-Institutu konalo celostátní kolo olympiády v 
německém jazyce. Pardubický kraj reprezentoval žák naší školy Josef Toman. Soutěž 
se skládala ze dvou částí – poslechu a konverzace. Po slavnostním zahájení, kde byla 
také představena komise všech kategorií, se žáci rozešli do učeben. Tam na základě 
poslechu textu plnili jednotlivé úkoly. Druhá část byla konverzační. Každý žák měl 15 
minut na své představení, popsání obrázku a vyprávění příběhu. Komise byla 
sestavena ze třech rodilých mluvčích. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků z 
celé republiky. Pepa Toman se umístil na krásném 12.místě. Naše škola může být 
pyšná, že v německém jazyce máme 12. nejlepšího žáka z celé republiky.  
 
 
Školní kolo pěvecké soutěže 
V pátek 27. dubna proběhlo školní kolo pěvecké soutěže v 1. kategorii (2. a 3. třída). 
Zúčastnily se ho 4 odvážné zpěvačky: Anička Poslušná, Anetka Bálská, Natálka 
Voříšková a Teuška Vodehnalová. Děvčatům se vystoupení povedlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-5a/oblastni-kolo-ve-vybijene-i199/
http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/olympiada-v-nj-i193/
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Školní družina 

 

 Počet oddělení počet žáků 

školní družina 2 60 

 
Byla otevřena dvě oddělení, obě pro žáky 1. ročníku až 4. ročníku. Přihlášeno bylo 
celkem 60 žáků 1. - 4. ročníku.  
 
Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc.  

Ve školním roce 2011/12 vedla I.odd. - vych. Alena Bartošová - děti z 1.A, 3.A a II.odd. 
– vych. Libuše Břeňová - děti ze 2.A, 4.A, 4.B. 

ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. 
Zabezpečuje žákům náplň volného času před vyučováním, odpoledne před odchodem 
domů nebo do jiných zájmových kroužků. V přípravě programu bylo pamatováno na 
pestrou a zajímavou skladbu zaměstnání. Převažovala činnost odpočinková, zájmová a 
rekreační. Snažili se být co nejvíce v přírodě. 

Časové rozvržení a uspořádání činnosti se řídí požadavky psychohygieny. Podporuje 
se zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.  

K dispozici mají dvě samostatné místnosti ŠD, herní koutek školy, tělocvičnu, cvičnou 
kuchyňku, školní zahradu s pískovištěm a sportovištěm .  

Ve školní družině děti s vychovatelkami realizovaly projekty,výlety, exkurze, návštěvy 
kulturních zařízení, besídky, soutěže, ale především se zaměřovaly na pobyt venku 
spojený s přirozeným pohybem i otužováním.  

Školní družina spolupracuje  s Městskou knihovnou, DDM , VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. 
Studenti pedagogické školy absolvovali svoji praxi v II.oddělení ŠD a pobyli u nás celé 
1.pololetí šk.roku.  

 
Některé pořádané akce: 
Exkurze do Domu dětí 
Projekt Ať žijí duchové s výletem do Starých hradů 
Geomag 
Mikulášská tradice 
Vánoční besídka 
Akce knihovna - spolupráce 
Člověče, nezlob se 
Výstava v muzeu 
S Felixem na cestě kolem světa - Egypt, New York 
Čarodějnický slet 
Cesta pohádkovým lesem 
Výlet ŠD 
VŠEVĚD – vědomostní soutěž  
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Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Poradenské služby školy 
 

 Výchovný poradce pracuje se všemi žáky, rodiči a učiteli, kteří potřebují poradit 
nebo pomoci při zvládání výchovných, vyučovacích i jiných problémů. Této činnosti 
napomáhá také schránka důvěry, která je umístěna u vchodu do školy. Dětmi je 
využívána poměrně často a touto cestou se řeší mnoho drobných problémů, dá se jim 
případně předcházet. Doporučili jsme rodičům, aby se svými podněty přicházeli včas. 
Poradenským službám slouží také nástěnka ve 2. patře školní budovy. 
 

 Za zvlášť důležitou považujeme práci s dětmi, které mají specifické poruchy 
učení nebo chování. Diagnostikovat poruchy chování je úkolem pro odborného 
pracovníka. Proto výchovný poradce zprostředkovává komunikaci a spolupráci mezi 
žákem, rodiči, učiteli a odborníkem na daný problém (specielním pedagogem, 
psychologem, psychiatrem, dětským lékařem). 
 
 Další oblastí působení výchovného poradce je poradenská činnost 
v profesionální orientaci žáků a v jejich budoucí volbě povolání. Výchovný poradce 
zprostředkovává spolupráci žáků a rodičů 8. a 9.ročníků s úřadem práce, středními 
školami a učilišti. S tím souvisí veškerá činnost týkající se přihlášek do učebních a 
studijních oborů. 
 
 Programem k primární prevenci se snažíme, aby byly děti informovány a 
dokázaly nebezpečí čelit. Snažíme se o co největší informovanost učitelů a jsme 
pravidelnými návštěvníky vzdělávacích akcí.  V této oblasti je nejinformovanější 
osobou metodička prevence a děti jí důvěřují. 
 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 24 

Cíle programu k primární prevenci: 

* krátkodobé – rozvíjet a prohlubovat kladné vztahy mezi žáky i vůči učitelům, plnit 
plánované akce programu, probrat tématické učivo na jednotlivých stupních a v 
jednotlivých ročnících  

* dlouhodobé – soustavně a cílevědomě působit na hodnotové postoje žáků ve smyslu 
zdravého životního stylu, nabízet vhodné alternativy trávení volného času ( v tomto 
školním roce vznikla na škole řada zájmových kroužků, žáci 3. a 4. tříd se účastnili 
dopravní výchovy – Besip)  

Formy: diskuse, debaty, přednášky, rozvoj sebehodnocení a zdravého sebepojetí, 
kladné vzory z běžného života, exkurze, adaptační kurz, třídnické hodiny, prožitkové 
aktivity.  

Cílové skupiny programu :  žáci I. a II. stupně , učitelský sbor a rodiče žáků 

Hodnocení plnění Programu k primární prevenci:  Úspěšně proběhl další adaptační 
kurz. Proběhla většina přednášek PČR Litomyšl. Podařilo se proškolit učitelský sbor v 
oblasti problematiky šikany, byl vytvořen Krizový plán řešení šikany. Jednotlivé případy, 
které jsme v průběhu školního roku řešili, byly v 1. nebo 2. stádiu. Budeme i nadále 
pokračovat v mapování situace.  

Jednorázové akce: 
Adaptačně prožitkový kurz v Budislavi pro šesté ročníky (září).  
Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky (červen).  
Návštěva KROK – krizové centrum Svitavy – téma drogy 8 a 9. ročník (březen).  
Prevence – spolupráce s PČR  
Burza škol – Úřad práce Svitavy  
Návštěva Úřadu práce Litomyšl – volba povolání.  
Testy profesní orientace – Pedagogicko-psychologická poradna.  
Kurz Minimalizace šikany.  
Mimoza- Zvládání kritických situací – 1. stupeň, Kyberšikana – 2. stupeň  
Den otevřených dveří Integrovaného záchranného systému Litomyšl  
Přednášky dle aktuální nabídky.  
Byly stanovené konzultační hodiny: 
- výchovný poradce:  pondělí 12:00 – 13:00 a pátek 11:40 – 12:40    
- metodik prevence :   čtvrtek 12:30 – 13:30  
Jinak po předchozí domluvě kdykoli.  
Výchovný poradce: Mgr. Miroslava Jirečková 
Metodik prevence: Mgr.Ilona Krejbychová 
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Hospodaření školy 
 
 
Financování školy probíhá ve dvou rovinách. Prostředky na výuku (učební pomůcky, 
mzdy včetně dalších osobních nákladů) získává škola prostřednictvím kraje a 
prostředky na provoz školy včetně její údržby získává škola od svého zřizovatele Města 
Litomyšl.  
 
Položkový rozpočet školy: 

  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2011 Schválený rozpočet 2012 

Účet hlavní    hospodář. 

Celkem 

hlavní    hospodář. Celkem 

  činnost ŠD činnost činnost ŠD činnost   

501300 nákup DDM 3-40 tis. 56     56 50   50 

501310 potraviny       0    0 

501330 tisk 8     8 10   10 

501340 čisticí prostředky 96     96 95   95 

501350 materiál provozní 120     120 150   150 

501360 spot.mat.v OE 0,5-3 tis. 154     154 117   117 

501380 PHM 4     4 5   5 

501500 učební pomůcky       0    0 

501510 učebnice, metodiky       0    0 

501200 spotřeba akademie       0    0 

501320 spotřeba stonožka       0    0 

501370 spotřeba školní družina   60   60  60  60 

501530 ochranné pomůcky 6     6 6   6 

501400 spotřeba Vv       0    0 

501440 spotř.-účelové MU       0    0 

501290 spot.mat.v OE0,5tis.účel       0    0 

501520 spotřeba-účelové ŚU       0    0 

501410 progr.vyb.počítač       0    0 

501530 ochranné pomůcky       0    0 

501xx spotřeba materiálu 444 60 0 504 433 60 0 493 

                

502310 elektrická energie 204     204 204   204 

502320 plyn 324     324 324   324 

502330 vodné 42     42 50   50 

502xx spotřeba energie 570 0 0 570 578 0 0 578 

                

504300 prodané zboží mléko       0     

504xx prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

511300 opravy a údržba 130     130 160   160 

511310 opravy a údržba - účel.       0    0 

511xx opravy a údržba 130 0 0 130 160 0 0 160 

                

512500 cestovné MÚ 2     2 10   10 

512510 cestovné ŠÚ             

512520 cestovné ŠÚ - výlety       0     

512xx cestovné 2 0 0 2 10 0 0 10 

                

513300 reprenáklady 6     6 5   5 

513xx reprenáklady 6 0 0 6 5 0 0 5 
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518300 poštovné 6     6 6   6 

518310 telefony 48     48 50   50 

518320 obědy 58     58 60   60 

518330 výcviky 36     36 30   30 

518340 služba škole 30     30    0 

518350 revize 30     30 30   30 

518360 software služby 36     36 40   40 

518370 praní prádla 12     12 12   12 

518380 internet 12     12 10   10 

518390 odvoz odpadků 24     24 24   24 

518400 školení a kurzy, město 8     8 10   10 

518410 ostatní služby 36     36 35   35 

518420 lektorská činnost       0    0 

518510 školení pedag.pr.       0    0 

518520 školení pedag.pr.-účel.       0    0 

518530 doprava jízdné žáci 2     2 3   3 

518470 počítače       0    0 

518490 výlety-účel.MÚ       0    0 

518430 sluby-Stonožka       0    0 

518500 počítač.programy       0    0 

518540 služby-akad.projekt       0    0 

518560 účel.EVVO-ŠÚ       0    0 

518550 platby-kopírka 30     30 40   40 

518460 stočné 45     45 50   50 

518xx  ostatní služby 413 0 0 413 400 0 0 400 

                

521500 hrubé mzdy       0       0 

521510 OON       0       0 

521520 odměny z FO       0       0 

521530 mzdy-účel.pedag.       0       0 

521500 mzdy-účel.neped.33016       0       0 

521540 mzdy-účel.neped.33015       0       0 

521xx mzdové náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

524500 zákonné sociál. poj.       0       0 

          0       0 

          0       0 

          0       0 

524530 zákonné zdravotní poj.       0       0 

524xx zák.sociální pojištění  0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

527500 tvorba FKSP       0       0 

527xx  zák. sociální náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

528300 náhrady mezd za prac.nes.       0       0 

528xx jiné sociální náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

538300 daně a poplatky       0       0 

538xx daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 
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541xx 
smluv.pok.a úroky z 
prodlení 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

549300 pojistné 30     30 30   30 

549310 bankovní poplatky 20     20 10   10 

549360 cenové rozdíly       0    0 

549340 ostatní platby, emise       0    0 

549xx ostatní náklady z činnosti 50 0 0 50 40 0 0 40 

  náklady celkem 1615 60 0 1675 1626 60 0 1686 

                

602340 tržby za škol.počítač       0       0 

602350 ostatní tržby       0       0 

602520 tržby pro 9.tř.       0       0 

602380 tržby flétnička       0       0 

602390 tržby počítač       0       0 

602400 tržby Němčina       0       0 

602410 tržby florbal       0       0 

602510 tržby školní družina   60   60   60   60 

                    

602xx tržby za služby 0 60 0 60 0 60 0 60 

                    

603330 nájemné     75 75     75 75 

603xx výnosy z pronájmu 0 0 75 75 0 0 75 75 

                

604300 tržby za prodané mléko       0       0 

604xx   0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

644xx výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

646xx  Výnosy z prodeje DHM bez pozem. 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

648500 zapojení RF       0       0 

648320 sponzorské dary       0       0 

648400 sponzarské dary - Vv       0       0 

648350 ostatní výnosy - pojišťovna       0       0 

548440 sponzorké dary - výlety       0       0 

648410 sponzorké dary-šk.klub.       0       0 

648300 zapojení FO       0       0 

648xx  čerpání fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

649300 zapojení rez. fondu       0       0 

649320 sponzorské dary       0       0 

649xx ostatní výnosy z činností 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

662300 úroky z běžného účtu 1     1 12   12 

662310 úroky z termínovaných       0    0 

662xx úroky 1 0 0 1 12 0 0 12 

                

671xx Výnosy z nároků na prost. SR 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

672300 příspěvek Města 1539     1539 1539     1539 
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672340 příspěvek MÚ-účel.       0       0 

672500 příspěvek ŠÚ       0       0 

672320 příspěvek ŠÚ - účel.       0       0 

672310 příspěvek ŠÚ -mzdy       0       0 

                    

672xx výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1539 0 0 1539 1539 0 0 1539 

  výnosy celkem 1540 60 75 1675 1551 60 75 1686 

                

  hospodářský výsl. -75 0 75 0 -75 0 75 0 

          
  školné - družina   60       60     

  školné - kluby                 

 
Mzdové prostředky 
 

521xx mzdové náklady – rok 2011 6 809 

52450 zákonné sociál. poj. 1661 

52453 zákonné zdravotní poj. 656 

524xx   2317 

52750 tvorba FKSP 68 

 

521xx mzdové náklady – rok 2012  6 451 

52450 zákonné sociál. poj. 1618 

52453 zákonné zdravotní poj. 575 

524xx    

52750 tvorba FKSP 64 

 
pozn.  Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové mzdové prostředky se skládají z mezd 
pedagogů a nepedagogů. Zároveň nejsou zahrnuty úpravy mezd k zářiovým výkonům. 
 
 
Prioritami rozpočtu školy na rok 2012 byla pouze běžná údržba, v rámci níž bylo nutné 
zajistit opravu komínu. Z dalších prostředků byla zabezpečena oprava chlapeckých 
toalet.  
 
Čerpání výše uvedených rozpočtových prostředků probíhalo v daném období dle 
obvyklých postupů. Rozpočet na rok 2012 byl předán ze strany zřizovatele 24. února 
2012 a v březnu 2012 byl předán rozpočet prostřednictvím kraje.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 29 

Údaje o zajímavých aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
září 2011 
 
Adaptační kurz šestých tříd 
Protože jsme začali chodit do šesté třídy na druhém stupni, jeli jsme na začátku 
školního roku na adaptační kurz na Budislav, abychom se lépe poznali s novými 
spolužáky a naučili se spolupracovat. Ubytovaní jsme byli v pěkné chatě. Kluci spali v 
přízemí a my holky v podkroví. Po vybalení věcí nás čekala spousta zajímavých her. 
Nejvíce se mi libilo lezení na bedny.Měli jsme je skládat na sebe a zároveň po nich lézt 
vzhůru. Zdálo se to těžké a nebezpečné,ale nebylo. Byli jsme dobře jištěni.Na vrcholek 
se podařilo vystoupat jen těm nejšikovnějším z nás. Užili jsme si hodně legrace. 
Po obědě byla připravena další zajímavá aktivita - lezení po lanech. Naučili jsme se 
vzájemně jistit, nasadili si helmy a pak hurá do lanového centra.Nejvíce mě bavily 
otěže. Čas rychle utekl a byla tu svačina. Po svačině nás čekaly vědomostní hry ve 
skupinách - odhady, jména, abeceda. Nejúspěšnější byli ti, kteří ve skupině dobře 
spolupracovali. Po večeři jsme plnili v chatě pokusy se zvukem. Zjistili jsme, že zvuk 
nejen slyšíme, ale můžeme ho i vidět. To bylo velmi zajímavé. Večer rychle uběhl a my 
museli zalehnout do spacáků.Vůbec se nám nechtělo spát. Plni dojmů jsme povídali, 
povídali,povídali a nevěděli kdy přestat. Ráno nás čekala společná tvorba naší třídní 
vlajky, úklid a cesta domů. Adaptační kurz se nám moc líbil. Bylo tu super. "Šesťáci" 
 

 
 
Piknik s Beruškou - 1. část projektu Počtení 
Celý první týden si pro prvňáčky beruška každé ráno připravovala úkol, který  nejdříve 
museli najít a potom splnit. V pátek 9.9. je čekal poslední a nejzajímavější úkol 
berušky. A co si pro ně beruška připravila? Šli spolu s kamarády "deváťáky" po šipkách 
a plnili jednotlivé úkoly. Došli až do Klášterních zahrad, kde se nasvačili - měli 
připravený malý piknik a "deváťáci" jim přečetli kousek ze své oblíbené dětské knížky. 
Za odměnu děti dostaly krásnou medaili, jak jinak než berušku. Někdo si ji nechal na 
památku, někdo ji hned snědl - byla totiž čokoládová. Prvňáci už se moc těšili, až 
přečtou "deváťákům" oni! 
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Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové 
Stalo se již tradicí, že se žáci Základní školy U Školek každoročně účastní zájezdů do 
Klicperova divadla v Hradci Králové. V tomto školním roce jsme se vydali do Hradce 
Králové hned 19. září, abychom se podívali na novinku současného autora Davida 
Drábka Jedlíci čokolády. Musíme říct, že nás Klicperovo divadlo opět nezklamalo. Pro 
děti bylo jistě zážitkem i to, že viděli živě hrát Pavlu Tomicovou, kterou mnozí znají jako 
Simonu z televizního seriálu Ulice. Už teď se těšíme na další představení!!! 

 
 
říjen 2011 
 
Výlet na kolech na rozhlednu Terezka 
Dne 4.10.2011 se vydali někteří žáci společně na výlet na rozhlednu Terezka. Jízda 
byla velmi náročná, protože vedla členitým terénem. Během výletu jsme 4 krát lepili 
píchlou duši. Počasí bylo velmi pěkné a nálada výborná. 
 
V rámci akce "Týden knihoven"  se žáci nižších ročníků zúčastnili pohádkového 
průvodu. Před knihovnou je přivítali piráti, naučili nás pirátskou písničku a vydali  se po 
náměstí. Lidé se nestačili divit, kde se vzalo tolik krásných princezen, princů, čertů, ale 
také víly Amálky, Makové panenky, Křemílek s Vochomůrkou, vodníci, šašci, 
Rumcajsové a spousta dalších krásných pohádkových postaviček. Na závěr průvodu je 
čekalo krásné divadelní představení v ZUŠ a hry v knihovně. 
V rámci akce Týdne knihoven i starší žáci vyrazili do Městské knihovny v Litomyšli, aby 
se zúčastnili besedy s Pavlem Šrutem a Galinou Miklínovou.  
 
Den otevřených dveří všech záchranných složek v Litomyšli 
V den otevřených dveří navštívili  žáci prvního stupně hasiče, záchrannou službu a 
policii. Celé dopoledne bylo pro ně velkým zážitkem. Viděli, jak pracují hasiči, 
záchranáři i policisté. Jejich spolužačky zpovídala redaktorka Svitavského deníku a 
článek je možno si přečíst na adrese: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/foto-
zachranari-predvedli-lidem-zasah-u-nehody.html 
 
Pravěk v DDM 
Jedno říjnové dopoledne se žáci 4. B ocitli v pravěku. Nebylo to pomocí zázračného 
telofonního sluchátka, ale díky akci, kterou pořádal  DDM v Litomyšli. Děti si tak mohly 
praktickými ukázkami doplnit nově nabyté vlastivědné učivo. Nejprve je čekal kvíz a 
dozvěděly se další fakta o životě v pravěku. Vyzkoušely si tkalcovské techniky a mohly 
si vyrobit náramek ze sedmi provázků. V keramické dílně si děti vymodelovaly misku 
tehdejší kultury. Celý program si děti náramně užily. 
 
Výlet 4.B na Budislav 
Ve dnech 8. - 9. září se třída 4.B vypravila na výlet na Budislav. I když jim počasí moc 
nepřálo, neměli čas se nudit. Byly pro ně připraveny lanové aktivity pod vedením 
zkušených lektorů, hráli  různé hry a soutěže a zkoušeli různé pokusy a hlavolamy. 
Výlet  si prima užili a také se lépe seznámili s novou třídní učitelkou Ilonou 
Krejbychovou.  
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listopad 2011 
 
Halloween 
Ve středu 2. listopadu 8.A s pomocí  p. uč. Šemorové uspořádala  pro 2. a 3. třídu 
zábavné dopoledne. Každý si pořídil masku, a tak k nám do školy přiletěli upíři, 
duchové i čarodějnice. Objevily se tu i mrtvoly a dýně. Osmáci vytvořili pět stanovišť, 
kde byly připraveny různé úkoly, např. hádání obsahu v pytlíku, skládání obrázků a 
sportovní disciplíny. Pak už uslyšeli dupot přibíhajících dětí. Nejprve je rozdělili do 
skupinek a až poté začaly děti obcházet stanoviště. Všude dostaly několik bodů a 
malou dobrotu. Nakonec se body sečetly a nejlepší tři soutěžící získali sladkou 
odměnu. Akce se jim povedla, protože byli spokojeni nejen žáci a učitelé, ale také sami 
osmáci. 
 

 
 
Hrajeme si s GEOMAGEM 
Dne 3.listopadu si děti ze družiny v našem hracím koutku hrály s úžasnou stavebnicí 
GEOMAG. Magnetická stavebnice plná tyčinek, kuliček a výplní hýbe nejen světem, ale 
i naší školou. Díky šikovností našich dětí vznikaly neuvěřitelné skvosty- pyramidy, věže, 
kolotoče, koule, šperky atd. Holky i kluci si dvě hodinky tvořili dle předloh nebo vlastní 
fantazie a prostor, který se většinou otřásá hlukem, křikem se rázem proměnil v oázu 
ticha. Aspoň malou stavebnici  koupíme dětem do školní družiny.  
 
Křest školního časopisu 
V pátek 4. 11. jsme s velkou parádou pokřtili náš školní časopis. Akci moderovali Dan a 
Dominik z 9.A, kteří mají velkou zásluhu na dnešní podobě časopisu. Kmotrou Dvojky 2 
se stala paní učitelka Kršková. Redaktoři vyhlásili a náležitě ocenili výherce jejich první 
soutěže, připili si šampaňským, samozřejmě dětským:-), všichni popřáli Dvojce 2 
spoustu spokojených čtenářů a pilných redaktorů.  
Kluci si připravili překvapení v podobě přísahy, což byla velká legrace.  
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Šmoulí jedničkový den 
Kouzelné datum 11.11.2011 pro děti z první třídy znamenalo splnit 6 úkolů a nasbírat 6 
jedniček - stejně jako bylo 6 jedniček v datumu. Při úkolech  si zopakovali čtení, psaní, 
počítání, procvičili ruku při vybarvování a kreslení. Naštěstí  na to nebyli sami, ale 
pracovali  ve skupině, tak jim šla práce pěkně od ruky. Za odměnu  si našli medaili se 
svým jménem a dostali šmoulí kartičku. Byl to super šmoulí jedničkový den! 
 
 
MERKUR - legendární stavebnice 
Ve středu 16. listopadu  se žáci, kteří chodí do družiny, vydali do Regionálního muzea 
na výstavu smontovaných exponátů ze stavebnice Merkur. Již ve dveřích jim doslova 
spadla brada. Tři úžasné a nádherné stavby je okouzlily. Eiffelova věž, Ruské kolo a 
kostel, které byly vytvořeny z tísiců dílků jim vyrazily dech. Když začaly montovat různé 
výrobky děti, ukázalo se (až na malé výjímky), že současné děti nejsou tak trpělivé a 
tento druh zábavy je tzv. nechytl. Asi je to na ně příliš zdlouhavé, málo akční a poměrně 
náročné. Přesto to bylo pěkné odpoledne plné nových a pěkných zážitků.  

 
Zpívej, čaruj 
Ve středu 23.11. jsme s dětmi z prvního stupně byli na hudebním pořadu "ZPÍVEJ, 
ČARUJ". Pořad byl plný krásných písniček, které zpíval známý zpěvák Jiří Helekal. 
Písničky nenechaly děti ani na chvíli v klidu - zpívaly, tancovaly, dováděly. Také se 
naučily kouzlit s legračním moderátorem a kouzelníkem Janem Susou. 
 
Advent ve škole 
První adventní neděli se konala na naší škole akce Advent ve škole. Celá škola byla 
vánočně vyzdobena a také vánočně naladěna. Hosté přicházeli s vánoční náladou a 
rozhlíželi se, co jsme pěkného připravili. 8.třída nabízela lahodný punč, který provoněl 
celou školu, a na zakousnutí jednohubky. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky dětí za 
libovolnou cenu a v prostorech jídelny zhlédnout vánoční vystoupení řady školáků, 
premiéru školního divadla Šmrnc pod názvem "Slyšte, lidičky, novinu" či kroužku 
Hýbeme se s hudbou. Děti měly velkou trému, ale jejich vystoupení před tolika diváky 
se jim moc povedlo. Akce sklidila veliký úspěch, dokonce ji natáčela i kabelová televize. 
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prosinec 2011 
 
Mikulášská nadílka 
Mikulášské pondělí  si  žáci opravdu užili. Nejdříve se ti menší hned ráno vypravili do 
zámeckého sklepení do opravdového pekla. Potom na ně ve škole již čekali čerti, 
andělé a Mikuláš. A také čertí počítání nebo čertí cvičení.  
 

 
 
 
Předvánoční vypravování s pohádkou 
Stalo se již milou tradicí, že k nám v předvánočním čase přijdou studenti Střední 
pedagogické školy v Litomyšli. Mají pro žáky I.stupně připravené vánoční pásmo 
písniček, koled a také jednu hranou pohádku - letos to byla pohádka Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. Zazpívali jsme si s nimi koledy. Princ dokázal splnit všechny tři těžké 
čarodějovy úkoly a princeznu vysvobodil. Děti z nižších ročníků byly nadšené! 
 
Vánoční vystoupení pro školky 
Ve čtvrtek 15.12. a v pátek 16.12. jsme si zopakovali naše adventní vystoupení pro děti 
z mateřských školek. Účinkující měli za diváky své kamarády ze školky, mladší 
sourozence i svoje "bývalé" paní učitelky. Vystoupení se divákům moc líbilo, o čemž 
svědčily rozzářené oči malých předškoláčků i těch nejmenších dětí. Jsme moc rádi, že 
se nám podařilo roztančit celou jídelnu. 

 

 

 

Vánoční besídky ve družině 
Čas vánoční nastal i v naší školní družině. Paní učitelky s dětmi se dohodly , že si 
udělají hezké vánoční odpoledne, kde nebude chybět zpívání koled, cukroví, dětský 
šampus, hry , soutěže apod. V pondělí 19.prosince vše vypuklo - začali tím nej... 
rozbalováním dárků. Dětská očka se rozzářila, když děti našly pod stromečkem 
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Geomag, stan ve tvaru hradu, magnetické šipky, hlavolam, vyšívání, kalendář, fixy, 
pastelky, míče atd. Když si holky i kluci pohráli s novými hračkami, zahráli si různé hry, 
někteří si zatančili na malé diskotéce. U toho všeho ochutnávali cukroví od maminek a 
babiček. Pak přišel přípitek na šťastný nový rok. Předvánoční odpoledne rychle uteklo a 
děti se už těšily na Vánoce se svými nejbližšími. 
 
Jak jsme potkali ryby 
Dne 13.prosince se vydala naše družinka do zdejší prodejny ryb, kde potkali úžasné 
ryby, a to nejen v sádkách, ale i v samotné prodejně. Děti tak měly možnost vidět 
sumce, štiky, pstruhy, líny, plotice, úhoře a hlavně nejoblíbenější český vánoční pokrm - 
kapra. Díky skvělému průvodci panu Nekvindovi (tatínek Vendulky a Honzíka z naší 
ŠD) se všichni nejen dívali, ale také získali nové poznatky a informace o rybách a 
rybářství vůbec. Děti mohly některé ryby krmit a na některé si dokonce sáhnout. 

Všechny děti si kromě úžasných zážitků odnesly také pexeso s rybami.  

 
Zimní království s kouzelníkem 
Poslední školní den kalendářního roku 2011 se naše škola na popud redaktorů školního 
časopisu Dvojka 2 proměnila v ledové království. Žáci i učitelé přišli v různých 
nápaditých převlecích, které souvisejí se zimou. To abychom se naladili na Vánoce, 
když venku nezáří bílé závěje. A přišel také první vánoční dárek, který dostaly děti od 
Občanského sdružení Naše škola v Litomyšli, pan kouzelník Jiří Krejčí se svým 
hudebním doprovodem - Mírou Koupilem a Dádou Koupilovou. Více než hodinu jsme 
obdivovali kouzelnické triky a zpívali koledy. Závěrem přišla ještě sladká odměna za 
práci na akci Advent ve škole - sněhulák - jak také jinak, když jsme byli v zimním 
království!  

 
leden 2012 
 
Pirátské odpoledne 
Dne 11. 1. 2012 se konalo v rámci dnů otevřených dveří na Základní škole U Školek v 
Litomyšli pirátské odpoledne. Předškoláci a jejich rodiče měli možnost seznámit se 
neformální cestou s prostředím naší školy, s učiteli i s budoucími deváťáky, kteří budou 
mít nad první třídou patronát. Zábavné odpoledne uteklo jako voda, vládla zde velmi 
příjemná atmosféra, mnohým námořníkům se vůbec nechtělo domů. 
 V rámci Dnů otevřených dveří navštívili třetí třídu předškoláci z litomyšlských 
mateřských školek. Připravili jsme pro ně úkoly a všichni je pod ochranou pirátů a 
námořníků ze 3.A zvládli hravě. Děti společně poznávaly barvy a geometrické tvary, 
hledaly rozdíly, dokreslovaly rybky, skládaly lodičku, trošku si i zacvičily a pohrály si s 
interaktivní tabulí. 
V rámci dne otevřených dveří se na naší škole uskutečnilo ZUMBA ODPOLEDNE. V 
příjemné atmosféře jsme všichni strávili odpoledne plné písniček a cvičení. Pro některé 
to bylo první seznámení se zumbou, jiní na kroužek chodí již pravidelně a přišli se 
pobavit a protáhnout. Vždyť hudba děti obohacuje a tanec rozvíjí pohybové nadání. Je 
to ideální způsob, jakým můžeme využít dětskou energii a dát jí užitečný směr. 
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Za pohádkami Boženy Němcové 
Dne 21.ledna uplynulo 150 let od úmrtí této slavné české spisovatelky 19.století. Její 
tvorba a hlavně pohádky provázejí a obohacují celé generace dětí i dospělých. I žáci ve 
škol. družině si je připomněli. Četli si její pohádky, hledali v nich dobro a zlo, kreslili k 
nim obrázky, vybarvovali omalovánky. Také soutěžili, luštili kvízy i křížovky k pohádkám 
dětmi vytvořené a také poznávali ty méně známé příběhy. Nechyběla ani procházka po 
Litomyšli, aby našli stopy jejího pobytu v našem městě. Na závěr si jednu krásnou 
pohádku pustili a znovu se pokochali nádherou a ojedinělostí literární práce Boženy 
Němcové i skvostnou prací našich filmařů. 
 

Přednáška o předmnichovském Československu 

Na začátku ledna měli žáci 9. A neobvyklou hodinu dějepisu. Zavítal k nám pan Libor 
Kazda, aby nás seznámil s výzbrojí a výstrojí československých vojáků před 2. 
světovou válkou. Zajímavé vyprávění doplnil ukázkami skutečných zbraní a vojenského 
vybavení.Vybral si jednoho žáka a ustrojil ho tak, jak dříve chodili vojáci do boje. 
Plynovou masku si vyzkoušeli skoro všichni. 
Kluky nejvíce zajímaly zbraně, ale i holky pozorně naslouchaly. 
Všichni se dozvěděli mnoho nových věcí. 
 
Cesta za vysvědčením 
Úterý 31.ledna bylo pro naše prvňáčky dnem s velkým "D" - odnesli si domů svoje 
úplně první vysvědčení. A jak ten vyjímečný den prožili? Ráno si povídali o "kouzelném 
vysvědčení", které děti dostaly v pondělí domů a měly se spolu s rodiči poradit, jaké 
známky by si daly a proč. Potom se spolu se svými kamarády deváťáky vypravily na 
bowling. Cesta tam utíkala rychle, protože se všichni těšili. Rozdělili se do 4 družstev - 
nejdřív měl pokus prvňáček, druhý pokus patřil deváťákovi. Nebylo důležité, kdo měl 
nejvíce bodů, vyhráli všichni a zasloužili si diplom a čokoládovou medaili (tu většina dětí 
hned snědla). Když dorazili zpět do školy - a někoho to stálo úplně všechny síly - 
rozdali jim jejich kamarádi deváťáci vysvědčení. 
 
Člověče, nezlob se 
V lednu si ve školní družince uspořádali turnaj ve společenské hře „ČLOVĚČE, 
NEZLOB SE“. To bylo napětí, losování hráčů a k tomu nelítostní rozhodčí!!! Dívky 
statečně bojovaly, ale závěr patřil klukům – Štěpánek versus Mareček. 
Jak sladce chutná vítězství a jak hořce zase prohra, zvlášť ve finále, o tom se 
přesvědčil Štěpánek. Cena pro vítěze totiž patřila nakonec Marečku Hoškovi z 2.A.  
 
únor 2012 

Setkání s cestovatelem panem Miroslavem Zikmundem 

Dne 14.února 2012 se dožil 93 let známý cestovatel Ing. Miroslav Zikmund. Jako každý 
rok i tentokrát mu žáci 8.B třídy popřáli krásné narozeniny. Přátelské vztahy s panem 
Zikmundem navázali již v minulých letech a také se s ním několikrát osobně setkali.  

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9b/prednaska-i124/
http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9-b/setkani-s-cestovatelem-i148/
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Po stopách Emila Holuba 
V měsíci únoru si děti I.odd. školní družiny povídaly o cestách nejznámějšího českého 
cestovatele 19.století Dr. Emila Holuba. Rodák z Holic navštívil Afriku dvakrát a ony se 
pokusily zmapovat jeho putování. Pracovaly s mapou, hledaly a kreslily rostliny a 
zvířata, která potkával na svých cestách, jejich trofeje pak vozil domů a uspořádal 
úžasnou výstavu. Četly si z jeho cestopisů, povídaly si o nástrahách i kouzlu tohoto 
kontinentu. Zazpívaly si písničku, kterou složil J.Nohavica - Afričančata.  
Vyhledaly na internetu informace o Muzeu E.Holuba v Holicích, které někteří z nich již 
navštívíli. Projekt na toto téma zavedl děti na jiný světadíl a ukázal jim život v této 
krásné a drsné přírodě z jiné stránky. 
 
Beseda s redaktorkami Lilie 
Ve středu 15. února naši školu navštívily redaktorky zpravodaje LILIE Jana Bisová a 
Michaela Severová. Promítly dětem dokument o tom, jak Lilie vznikla. Každý z 
účastníků besedy také dostal složku materiálů, ve které byla i ukázka obálky úplně 
prvního vydání. Našel se i prostor pro otázky. Byla to zajímavá beseda, ve které se 
všichni dozvěděli spoustu zajímavostí z redakční rady.  
 
Zdravé zoubky 
Během jara naši 1. třídu třikrát navštívila paní Krpčiarová, dentální hygienistka a 
poradila dětem, jak se mají starat o své zoubky, jak si je mají správně čistit. Naučila děti 
básničku, která jim pomůže při čištění zoubků. Na pomoc si vzala plyšového ZUBÍKA, 
který děti nakonec z radosti "poplival".  
Dozvěděly se, jak zoubek vypadá a z čeho se skládá. Věříme, že to pomůže v boji proti 
zubnímu kazu. 
 
březen 2012 
 
S Felixem na cestách 
Projekt "ENTENTÝKY ...POJEDEME DO AFRIKY" se z původně plánované lednové 
akce přehoupl i do druhého měsíce - jak by ne .. s králíčkem Felixem děti cestovaly po 
Egyptě a dozvěděly se mnoho zajímavostí o této zemi. Také si zhotovily pexeso s 
egyptskými motivy, děvčata vyrobila korunu královny Nefertiti, kluci zase kříž života, 
všichni luštili křížovky, plnili detektivní úkoly, zvládli se i arabsky podepsat  a na závěr 
se pustili i do batikování triček. 
A právě promenáda po škole v nových modelech a závěrečné vyhodnocení celého 
projektu byla tečkou za touto zdařilou akcí. 
 
Den s Pipi 
Při hodinách čtení si užívají žáci 3.A spoustu legrace, seznámili se totiž s Pipi Dlouhou 
punčochou. 
Při výtvarné výchově tvořili koláží její portrét, při pracovních činnostech si pro ni ozdobili 
kelímek s brčkem, a tak nápad udělat si párty s Pipi přišel úplně sám. Začali si do školy 
nosit dobroty a "prostírat". První březnový pátek se s Pipi učili - četli, radili Pipi s 
matematikou, luštili úkoly pro chytré hlavičky a hlavně se pustili do všech těch dobrot. 
Byl to prima den!  
 
 
Návštěva Ateliéru DUKE 
Dne 23. 3. navštívili naši žáci atelier DUKE, aby zhlédli velikonoční výstavu. Nebyli  
jenom pasivními diváky, ale také se aktivně zapojili do tvůrčí práce. 
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Den učitelů 
Dne28. 3. jsme si ve škole připomněli 420. výročí narození Jana Ámose Komenského, 
učitele národů. V tento den mají učitelé svůj svátek - Den učitelů - a my jsme se 
rozhodli ho pořádně oslavit. Po hlášení v rozhlase se sešli zástupci tříd ve sborovně 
školy, aby svým učitelům předali kytičku a "diplom za námahu a výdrž", čímž je potěšili 
a dojali. Největší překvapení však učitele čekalo po přestávce, když se vraceli do výuky. 
Jejich místo bylo totiž obsazeno, a oni mohli na jednu vyučovací hodinu zasednout do 
žákovských lavic, zahrát si na žáky a přitom sledovat třídu z jiného úhlu pohledu. Učili 
za ně totiž žáci osmých a devátých tříd, kteří si ročníky a předměty již předem rozdělili a 
na výuku se připravili. Byla to pro ně zajímavá zkušenost, zjistili, že vůbec není snadné 
vykonávat povolání učitele a jestli by je to bavilo. 

 
 
Koncert kapely RÉVA 
V pátek před prázdninami proběhl v tělocvičně naší školy výchovný koncert cimbálové 
kapely RÉVA. Zazněly tu melodie nejrůznějších žánrů, od lidových písniček, přes 
ukázku ze Smetanovy Vltavy až po pop a rock. S kapelou jsme si zazpívali, někteří i s 
chutí zatančili, vládla tu atmosféra, jak má být. Dětem se koncert moc líbil. 
 

 
duben 2012 
 

Velikonoce v Pardubicích 

V pondělí 2.dubna vyjeli žáci 8. B se svou třídní učitelkou L. Drobnou na zajímavou 
exkurzi do Pardubic. Akci nazvanou Velikonoce na zámku v Pardubicích a tradice 
řemesla v prezentaci středních škol Pardubického kraje darovali dětem zástupci 
Odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje. Autobusy 
přivezly do Pardubic žáky z různých koutů našeho kraje, takže na zámku a přilehlých 
nádvořích bylo opravdu živo. A bylo se na co koukat! Nabídka byla pestrá, ale hlavně, 
děti si samy mohly různá řemesla zkusit,přiložit ruku k dílu.Vyřezat si velikonoční 
ozdobu z překližky, zaplést pomlázku, umotat svíčku z včelího vosku, ozdobit si 
vajíčko...Přehlídka řemesel a výrobků byla opravdu pestrá. Také ochutnávky 
cukrářských výrobků slavily úspěch, děti dokonce ochotně zpívaly, jen aby si dobroty 
zasloužily. Pro mnohé to byla i inspirace pro budoucí volbu jejich povolání. 
 
 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9-b/velikonoce-v-pardubicich-i190/
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Výlet do Letohradu do Muzea řemesel 
V úterý 3. dubna se vydali 2.A spolu s 3.A do Letohradu a navštívili Muzeum řemesel. V 
muzeu se rozdělili do dvou skupin a každý dostal pracovní listy. Paní průvodkyně jim 
vyprávěla o různých řemeslech a nejenom to, vyzkoušeli si například tkát látku, mlít 
mouku, zahráli si řemeslné pexeso... 
Až budete přemýšlet o tom, kam na výlet, vzpomeňte si na Letohrad. Nejenom že je tu 
každoročně skvělá pouť, ale i skvělé muzeum. 
 

100 let od zkázy Titanicu 

V dubnu uplynulo již 100 let od ztroskotání Titanicu a děti si ve školní družině 
připomněly tuto událost. Zkoumaly fakta, pátraly po zajímavostech, posádce i 
cestujících. Seznámily se se slavným filmem i ústřední melodií od Celine Dion. 
Nakreslily model této lodi a všechny dostupné informace zpracovaly v tomto projektu..   

 

Skleněné kraslice v Zámeckém sklepení  

Žákyně 7.třídy využily mimořádné nabídky a hned první den školy po velikonočních 
prázdninách vyrazily s paní uč. Drobnou do zámeckého sklepení. Čekaly je tam mezi 
sochami Olbrama Zoubka velikonoční kraslice vyrobené speciální technikou ze skla. 
Program připravili majitelé firmy Ozdoba CZ, kteří pokračují v mnohaleté rodinné tradici 
výroby. Děvčata si také užila jarních mláďátek, živá zvířátka je doslova nadchla. Byla to 
moc pěkná tečka za velikonočními svátky.  

 

Návštěva galerie 

V dubnu dostali naši páťáci pozvání na zajímavou výstavu v Městské galerii v Litomyšli 
s názvem - Povím to obrazama autorky Jitky Lustyk. 
Výstavou je provedla všem známá paní Eva Pecháčková. 
Obvykle si obrazy v galerii jen lidé prohlížejí, ale oni si zkoušeli podobně jako malířka 
vyjadřovat pohybem těla své pocity, kreslit je, sledovat vyjádření stínu a zjistili, že 
vůbec není jednoduché to namalovat. Děti bavilo sestavovat barevně svoji náladu. A 
komu se také poštěstí v galerii ležet na zemi a vytvářet mezi obrazy svoje díla! 
 

Exkurze do firmy PFAHNL 

Ve středu 4. dubna žáci sedmé a osmých tříd nakoukli pod pokličku pekařskému 
umění. Navštívili firmu PFAHNL, školicí centrum pro pekaře,kde byli seznámeni s tímto 
řemeslem. Z připraveného těsta si vyrobili vlastní houstičky a naplnili meruňkovou 
marmeládou voňavé koblížky. Jako správní pekaři své výrobky také ochutnali. O tom, 
kde a jak mohou získat potřebné vzdělání, je informoval ředitel Střední školy 
potravinářství a služeb Pardubice.  
Setkání probíhalo ve velmi příjemné, humorem protkané atmosféře. 
 

 
 
 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/skolni-druzina-1-oddeleni/100-let-od-zkazy-titanicu-i177/
http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-8-a/navsteva-zameckeho-sklepeni-i189/
http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-5a/navsteva-galerie-i197/
http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/exkurze-do-firmy-pfahnl-i188/
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Den Země 
Jako každý rok jsme se s dětmi zúčastnili akce pořádané DDM ke DNI ZEMĚ. Letos 
tato akce probíhala v lesoparku. Děti měly společně splnit 5 bodovaných úkolů, které 
byly zaměřeny na třídění odpadu, poznávání rostlin, stromů a zvířat. Kromě těchto 
úkolů bylo pro děti nachystáno spoustu dalších zábavných atrakcí, jako skákací hrad, 
trampolína, lanové překážky, stavění z kostek. I když nám počasí moc nepřálo, moc 
jsme si to užili. 
 
Balet v Národním divadle 
Je to velmi milý pocit, když se rozhodnou jako jeden muž, tedy celá 8.A třída, obstarat 
vstupenky do Národního divadla, aby zhlédli kouzelný balet Labutí jezero. 
Vymysleli si to jako překvapení pro třídní učitelku, protože jsou pozornými žáky a 
protože už několikrát slyšeli o jedinečnosti takovéhoto představení. Zaslouží si velký 
obdiv a klobouk dolů.  
Jakmile se podařilo obstarat vstupenky, následovaly jednotlivé kroky. Seznámit se s 
dějem baletního vystoupení, hezky se obléknout a vyrazit ku Praze. Stalo se tak 12. 
dubna odpoledne. 

 
Minicirkus ve školní družině 
Na středu 18. dubna se všichni moc těšili. Ptáte se proč? Měli jsme totiž pozvaný malý 
cirkus. Dorazil přímo k nám do školy a my jsme se nasmáli malým psíčkům, opičce i 
klaunovi, který mimo jiné moc pěkně žongloval. Představte si, zapojil do kouzel i 
některé z nás! Zkrátka - máme za sebou pěkné odpoledne, na které budeme dlouho 
vzpomínat. 

 

Čarodějnická škola 

V pátek 27. dubna přilétly do školy místo dětí samé čarodějky a čarodějové a 
filipojakubská noc mohla začít! Sice o něco dříve, ale o to více jsme si to všichni užívali. 
Žáci z nižších ročníků si zatancovali v hracím koutku. Prvňáčky potom už čekaly 
společné úkoly s jejich kamarády "deváťáky". Ve skupinách měli za úkol složit puzzle, 
vymyslet čarodějné zaříkávadlo, pohádku o čarodějnici - tu potom přečíst nebo zahrát a 
nakonec jim deváťáci pomohli vyrobit kouzelnou čarodějnici.  

 
 

Stonožkový sběr papíru 

Žáci naší školy spolupracují již 18 let s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka. A 
protože jsou velmi pilnými stonožkovými dětmi, mají za sebou za všechny ty roky 
pořádný kus práce. Mezi již tradiční akce školy patří stonožkový sběr papíru, který 
probíhá dvakrát ročně. Peníze získané tímto sběrem jsou spravedlivě rozděleny na účet 
Stonožky a na odměny pro nejpilnější stonožkové děti. Nejde samozřejmě jen o sběr 
papíru, ale děti také malují vánoční přání a zapojují se aktuálně do dalších 
stonožkových akcí. Skvělé je i to, že za každý 1kg papíru dostává škola další 1,- Kč od 
Města Litomyšle. Tyto peníze jsou využity pro všechny žáky naší školy. Protože 
Stonožka oslavila v červnu své 22. narozeniny, poslaly jí děti krásných 8 000,- Kč 
získaných právě sběrem papíru.  

 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9b/carodejnicka-skola-i209/
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květen 2012 

Felixův návrat - projekt školní družinky 

Než se králíček vrátil ke své majitelce Žofii domů do Anglie, čekalo ho ještě nejedno 
cestovatelské dobrodružství. Protože žáci z družinky chtěli alespoň na chvíli prožít to, 
co prožíval Felix na své poslední cestě po světě, vypravili se za ním do New Yorku. Ve 
velkoměstě se svezli žlutým taxíkem, ochutnali pop corn, točily se jim hlavy z 
mrakodrapů, zkusili si pár anglických slovíček, dozvěděli se spoustu zajímavostí o soše 
Svobody, o "dvojčatech", vědí, z čeho se vyrábí hamburger, kde se prodávaly první 
žvýkačky na světě, kde vymysleli coca colu, setkali se s celou rodinou Barbie, Pepkem 
námořníkem, Kačerem Donaldem, Lady a Trampem i Méďou Béďou. Toulali  se Central 
Parkem i širokými ulicemi, cestou potkávali černochy, bělochy i indiány, Cadillacy, 
Fordy a Buicky, jen škoda, že jste nemohli být při jejich putování také s nimi! ANGLII, 
FRANCII, ITÁLII, EGYPT, NEW YORK  za dva roky projeli, ani je z toho nožky nebolely 
a určitě se spoustu nového dozvěděli. A jak už to na závěr bývá, vše dobře dopadlo, 
králíček se z cest k Žofince šťastně navrátil a zazvonil zvonec a Felixovým cestám je 
konec! 

 

EURO 2012 - projekt I.odd. ŠD  

Děti z I.oddělení se díky tomuto projektu blíže seznámily se 16-ti státy Evropy, které se 
na mistrovství , jež se koná v Polsku a na Ukrajině, probojovaly. 
Tyto země vyhledávaly na mapě, povídaly si o nich, nakreslily nebo z víček vyrobily 
jejich státní vlajky, nakreslily fotbalový míč apod. 
Vyhledaly a přečetly si základní pravidla kopané i systém tohoto turnaje. Sledovaly 
výsledky jednotlivých zápasů a hlavně fandily našim reprezentantům. Nakonec si 
zazpívaly fotbalovou hymnu - Zelená je tráva, fotbal... 

 

Bezpečně nejenom do školy a ze školy 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA je v letošním roce novinkou. Ke zvýšení účinnosti dopravní 
výchovy, která je součástí jednotlivých učebních předmětů (např. prvouka, výchova ke 
zdraví, tělesná výchova), jsme se v letošním roce rozhodli ve spolupráci s BESIPEM 
nabídnout  žákům 3. a 4. tříd navíc dopravní výchovu. Výuka se skládá z teoretické 
části, praktické části a je zakončena testem. Úspěšní žáci získali "Průkaz cyklisty". 
Naším cílem je přispět dopravně výchovným působením ke správnému a bezpečnému 
chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a 
ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, 
v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, 
podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu. 
Naši žáci zvládli jak teoretickou tak praktickou část na výbornou! 

 

Dobrodružství veverky Zrzečky - vystoupení Divadélka pro školy 

Tato barevná pohádka volně navazuje na motivy slavné dětské knížky. Jde o vyprávění 
ze života lesních zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život 
především komunikace s živými herci i s dětmi z publika. Maličká veverka spolu s 
ostatními zvířátky pomůže vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému, v druhé části 
představení pak společně vytrestají člověka - darebáka, který se v lese choval nehezky. 
Smyslem celého představení je vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým 
tvorům. 

 

 

 

http://www.litomysl.cz/2zs/skolni-druzina-1-oddeleni/euro-2012-projekt-i-odd-sd-i230/
http://www.litomysl.cz/2zs/dopravni-vychovu/dopravka-i228/
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Zumba pro maminky a děti 

V úterý 15. května odpoledne popřály svým maminkám děti z naší školy, a to při hodině 
zumby. Všechny maminky, babičky, tety i děti si společné cvičení plné pěkných 
písniček moc užily. 

 

červen 2012 

Školní akademie 
Již tradičně dne 1. června se konala v zaplněném Smetanově domě ŠKOLNÍ 
AKADEMIE. Diváci se opravdu nenudili, děti jim totiž předvedly pestrá a vtipná 
představení, čímž již tradičně oslavily svůj svátek - Den dětí. Na akci vládla úžasná 
atmosféra. Věříme, že se společné dílo všem líbilo a odcházelli domů plni dojmů, o 
čemž svědčilo i to, že se na tvářích mnohých diváků i účastníků objevily i slzy dojetí.  

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Dne 6. 6.  měli naši prvňáčci svůj VELKÝ DEN - byli pasováni na čtenáře. Všichni se 
moc těšili, dokázali splnit úkoly, které si pro ně připravily večerníčkové postavy - Mach a 
Šebestová, víla Amálka, Mat a Pat, Káťa a Škubánek. Na čtenáře je pasoval pan 
Bogdan. V upomínku na tuto slavnostní chvíli si malí čtenáři odnesli knížku, která byla 
napsána pro tuto příležitost a nedá se nikde v knihkupectví koupit, a také pamětní list a 
kartičku do knihovny.  

 

Budoucím prvňáčkům se v naší škole líbilo 

Ve čtvrtek 14. června odpoledne se konalo setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a 
učitelů. Děti zjistily, jak jsou rozdělené do tříd, jak vypadá jejich paní učitelka, 
vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici, za asistence starších kamarádů si splnily pár 
úkolů a dostaly svoji první "školní jedničku". Rodiče se mezitím dozvěděli řadu 
podstatných informací, které budou do začátku školního roku potřebovat. Vše proběhlo 
v pohodovém a přátelském duchu, takže až si užijou prázdniny, budou se těšit na další 
zážitky a společně strávené dny. 

 

 

 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/vitezslav-vich-gmail-com-i255/
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Cesta pohádkovým lesem 

Lesopark u školy se na počátku června  proměnil na jedno odpoledne v pohádkový les. 
Na lesních cestičkách i ve vysoké trávě se družinové děti potkávaly s bludičkami, piráty 
i indiány, s Popelkou, Patem a Matem, Hloupým Honzou, Dlouhým, Širokým a 
Bystrozrakým,Šmoulinkou, Jeníčkem a Mařenkou a postupně plnily jejich úkoly. Ten 
poslední byl ale nejlepší a také nejsladší, loupaly perníček přímo z perníkové 
chaloupky! Veselé a soutěživé odpoledne pro ně připravily studentky pedagogické školy 
na závěr své praxe, kterou vykonávaly v naší družince. 

 

We are having a picnic. 
Při hodinách anglického jazyka žáci 4. B konverzovali v červnových dnech na téma WE 
ARE HAVING A PICNIC. Učili se nová slovíčka, vyprávěli postup přípravy toastu v 
angličtině a popisovali jednotlivé ingredience. 
Ve čtvrtek 7. 6. si děti vše prakticky vyzkoušely ve cvičné kuchyňce naší školy, ukázaly 
své kuchařské dovednosti a poté si na společném pikniku velmi pochutnaly.  
 
Jak jsme se setkali s profesionály 
Ve středu 27.června se členové redakce školního časopisu Dvojka 2 účastnili besedy s 
redaktory časopisu 21. století, kteří si naši školu sami vybrali díky číslům našeho 
školního časopisu umístěným na webových stránkách. Nejdřív jim představili JUNIORA 
a vysvětlili, jak takový časopis vzniká, jak vypadá práce v redakci, odpovídali jim na 
dotazy. Ve druhé části je rozdělili na tři skupiny. Jedna vytvořila porotu, která ohodnotila 
právě tištěné číslo časopisu, další skupina odpovídala na anketní otázky a Kačka 
vyjádřila svůj názor na připravované téma čísla....Jak se jim dařilo a na jaké otázky 
odpovídali, jsme se dozvěděli, když  jsme si 8. SRPNA koupili na novinových stáncích 
časopis JUNIOR 21. STOLETÍ!  
 
Hrajeme si na restaurátory 
V červnu si žáci naší školy hráli na restaurátory a vyráběli  sgrafita jako jsou na zámku. 
Vyráběli  je z tmavé sádry, pomáhal jim při tom restaurátor p. Zeman. Nejdříve 
rozmíchali sádru s vodou a nalili ji do rámečku. Když hmota ztvrdla, natřeli ji bílou 
sádrou a když i ta ztvrdla, začali  ji odrývat. Každý si mohl vymyslet vlastní vzor nebo 
mohl tvořit podle fotografie sgrafita ze zámku. Všem se jim to povedlo.  
 

 
 
Kromě těchto akcí si řada tříd užila také návštěvy bazénu, nocování ve škole, 
sáňkování či bruslení a řadu dalších akcí, které sloužily především k utužování 
kolektivu a rozvíjení dětské tvořivosti. Fotografie z uvedených i mnoha dalších akcí 

naleznete na našich webových stránkách www.litomysl.cz/2zs 

 

http://www.litomysl.cz/2zs/skolni-druzina-2-oddeleni/cesta-pohadkovym-lesem-i253/
http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-4b/we-are-having-a-picnic-i251/
http://www.litomyls.cz/
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Školní výlety 
 
Na školní výlety vycestovaly všechny třídy školy. Kromě několika žáků se zúčastňovali 
všichni žáci tříd, což považujeme za důležité z hlediska utužování kolektivu třídy a 
vzájemného poznávání se nejen mezi žáky, ale také mezi dětmi a učitelem. 
 
Výjezdy na školní výlety se uskutečnily:  
 

třída termín Místo činnost ped. dozor 

1.A 18. 
června 

Hradec Králové 
Tongo 

exkurze, 
zábavní park 

A.Stejskalová 

2.A 18. 
června 

Hr adec Králové 
Tongo 

exkurze, 
zábavní park 

I. Bartošová, 
A. Bartošová 

3.A 12. 
června 

Hradec Králové 
Tongo 

exkurze, 
zábavní park 

D. Beníšková 

4.A 18. 
června 

Andrlův chlum turistika J. Morávková 
 

4.B 12. 
června 

Hradec Králové 
Tongo 

exkurze, 
zábavní park 

I.Krejbychová 

5.A 21. 
června 

Oucmanice turistika,  V.Hýblová  
 

6.A 12. 
června 

Brno exkurze, 
zábavní park 

M. Šemorová 

6.B 21. 
června 

Nedošín turistika,  M. Brýdlová 
 

7.A 29. - 30. 
května 

Olomouc a okolí turistika, 
rafty, exkurze 

V.Vích 

8.A 14. - 15. 
června 

Milovy turistika J.Kršková 
I. Krejbychová 

8.B 6. - 7. 
června 

Rvasice turistika L.Drobná, 
J.Kršková 

9.A 12. - 14. 
června 

Krkonoše turistika,  L.Ondráčková, 
M. Bogdan 

 

 
Vyprávění  dětí o některých školních výletech 
1.A 
Dnešní tropický den jsme si užili úplně nejlépe. Navštívili jsme zábavní park TONGO v 
Hradci Králové. Uvnitř byla velice příjemná teplota a hlavně spousta atrakcí - klouzačky, 
trampolíny, autíčka a další. Děti běhaly od jedné atrakce k druhé a nevěděly, kam dřív. 
Ale naštěstí jsme měli dost času, tak si to děti užily a stihly i nakoupit malé dárečky. 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 44 

Poté jsme přejeli jen o kousek dále a vydali jsme se všichni do Afriky. Teplota venku 
tomu dnes odpovídala, ale my jsme navštívili multikino Cinestar, kde jsme se podívali 
na film "HURÁ DO AFRIKY". A pak už jsme zamířili domů. Všichni jsme si výlet užili:) 
3.A 
Výlet byl super! Na tom jsme se ve třídě shodli všichni. V úterý jsme se spolu se 
čtvrťáky vydali do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Na trampolínách, 
skluzavkách a ostatích atrakcích jsme se skvěle vyřádili. Po obědě jsme vyrazili k 
soutoku Labe a Orlice, tam nás ale zastihl déšť. Proto jsme místo návštěvy Bílé věže 
nasedli do autobusu a odjeli do Holic. V muzeu Dr.Emila Holuba nás čekalo nejedno 
překvapení: dozvěděli jsme se zajímavosti ze života známého cestovatele, procházeli 
jsme vodopádem, seděli na zebře, v trabantu... a hlavně stihli utratit všechny naše 
korunky:-) 
4.B 
V úterý 12. 6. jsme se my, žáci 4. B, společně se třeťáky vydali na výlet do Hradce 
Králové. Tam jsme nejprve navštívili zábavní park Tongo, kde byly prolézačky, 
skluzavky, trampolíny, obří rybka Nemo a labyrint, ze kterého vylezl jen ten 
nejšikovnější. Byli jsme tam přibližně 2 hodiny. Poté jsme jeli k soutoku Labe a Orlice a 
hádali jsme, která řeka je která. Viděli jsme tam také ondatry a kachny. Mezitím začalo 
pršet a my jsme rychle utíkali k autobusu, který nás zavezl do Holic, kde je muzeum dr. 
Emila Holuba. Zhlédli jsme krátký film o jeho životě a prohlédli si vycpaná zvířata, která 
ulovil E. Holub v Africe. Byl tam dokonce dvakrát. Jednou sám a potom se svojí 
manželkou Růženou Holubovou. Podívali jsme se také do africké vesničky. 
A pak hurá domů. Myslíme, že jsme si ten výlet všichni moc užili. 
5.A  
Ve čtvrtek jsme jeli na výlet na biofarmu do Oucmanic. Vyjížděli jsme již v šest hodin 
ráno. Vůbec nám to nevadilo, protože vlakem jezdíme moc rádi. Už v sedm hodin jsme 
byli v Brandýse n. Orlicí a razili jsme po naučné stezce a Čertovské lávce na farmu do 
Oucmanic. Tam to bylo prima, měli tam osla Ámose, kozy a prasátka. A my jsme se 
učili dojit, vyráběli jsme domácí tvaroh a máslo. K tomu jsme si upekli svoje vlastní 
celozrnné housky. Samozřejmě že jsme museli udělat kvásek a umíchat těsto. Housky 
jsme pekli ve staré venkovní peci. Teplé byly náramné, zvlášť když jsme si je namazali 
vlastnoručně vyrobeným máslem a tvarohem. Mňam! Odpoledne jsme si užili v 
přírodním labyrintu v Brandýse n. Orlicí. Paní učitelka si myslela, že zabloudíme a 
nechá nás tam, ale všichni jsme se našli. Cestou k vlaku jsme si užili na trampolíně a 
houpačkách. Vlak měl zpoždění, ale nám to vůbec nevadilo, mohli jsme si užít výlet 
déle, protože byl super. 
 8.A 
Na konec školního roku jsme naplánovali dvoudenní výlet na Milovy. Jak jsme se 
měli,napovídá básnička, kterou jsme rychle, ale výstižně složili. 
Přijeli jsme sem, 
užíváme každý den. 
Milovy jsou bezva,skvělý 
všechno nás tu rozveselí. 
Výlet to byl rozverný, 
veselý a útulný. 
Těšíme se někdy příště, 
tak na shledanou, ty super útočiště.  
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 45 

Lyžařský kurz 8. tříd ve školním roce 2011 - 2012  

V letošním školním roce se opět uskutečnil lyžařský výcvik pro žáky 8.tříd v době od 5. 
2. do 11. 2. 2012 na chatě Barborka pod Pradědem v Jeseníkách. Chata se nachází v 
klidném prostředí Pradědu. Toto místo je ideální pro pěší turistiku, lyžování a 
cykloturistiku. Velmi dobré podmínky zde jsou pro běžecké lyžování. 

Ubytování:  2 – 6 lůžkové pokoje, WC, sprchy a koupelny jsou v prostoru chodeb 
Stravování: domácí kuchyně, plná penze 
Okolí: v místě chaty je možnost využití lyžařského vleku ( 500m ), běžkařské terény,  
Praděd (1 km) 
Ovčárna (1 km) 
sjezdovka Figura (1 km) 
Švýcárna ( 1,5km ) 
 
Adresa:  
Horská chata Barborka, 793 24 Karlova Studánka 
Tel./fax: 554779016 
Mobil: 733530611 739313239 
e-mail: chatabarborka.praded@seznam.cz 
 
Režim dne: 
7:00   budíček 
7:15   osobní hygiena 
7:30   snídaně 
8:00   příprava na dopolední výcvik 
8:30   nástup ve družstvech, rozcvičení těla 
9:00   dopolední výcvik 
12:0   oběd 
12:30 polední klid 
13:00 příprava na odpolední výcvik 
13:15 nástup ve družstvech a odpolední výcvik 
16:00 úklid lyží 
16:30 osobní volno, hygiena, teoretická výuka 
17:45 nástup na večeři 
18:00 večeře 
19:00 večerní program, teoretická výuka 
20:00 osobní volno, hygiena 
21:00 večerka - noční klid 
DOZOR: Vítězslav Vích - vedoucí kurzu, Lenka Ondráčková, Mojmír Bogdan 
Termín: 5.2. – 11.2.2012 ( neděle – sobota) 
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Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

Pár informací z historie naší spolupráce 

20.- 22.11.2008 se v německém Waldmünchenu konala burza škol z České republiky a 
Německa. Tampaní učitelka Ondráčková prezentovala naši Základní školu Litomyšl, U 
Školek 1117. Tato akce byla startem pro budoucí spolupráci. Naší partnerskou školou 
se stala základní škola = Sinngrund-Volksschule Burgsinn, koordinátor pan Winfrid 
Söllner. Burgsinn se nachází asi 5O km od města Würzburg, města spolkové republiky 
Bavorsko. Od ledna 2009 si žáci 6.a 7.tříd začali vyměňovat informace formou e-mailu. 
Tato korespondence byla koordinovaná na naší škole pí uč. Lenkou Ondráčkovou a v 
Burgsinnu p.uč. Winfridem Söllnerem. 21.května 2009 jsme uvítali delegaci německých 
kolegů u nás v Litomyšli. Seznámili jsme je se školou, byli jsme přijatí na radnici, 
provedli jsme naše kolegy zámkem a udělali výlet do Budislavi. Naši kolegové nás 
naopak přivítali ve své škole v říjnu 2009. Po této návštěvě se uskutečnila první 
výměna žáků. 

V letošním školním roce jsme opět přivítali žáky a učitele z partnerské školy z 
Burgsinnu na naší základní škole. Partnerství se rozšířilo o další školu v Gemündenu. V 
neděli  9.10. 2011 večer skupina netrpělivých žáků čekala před školou na své nové 
kamarády z Německa. Společně s 19 žáky přijeli dva němečtí kolegové. 

Pondělí zahájili žáci jazykovou animací, díky které  prolomili jazykové bariéry. Prohlédli 
si školu, chutně poobědvali ve školní jídelně, a pak se vypravili spolu p.u.Šemorovou na 
prohlídku zámku. Večerní program byl v kompetenci českých žáků. V úterý jsme se 
vypravili do Liberce, kde IQ park a aquacentrum byl pro všechny žáky 
nezapomenutelným zážitkem. Středeční program v lanovém centru nám pozměnilo 
špatné počasí. Zajímavý sportovní program v režii p.uč.Vícha nám však lanové centrum 
plně nahradil. Odpoledne naši školu navštívil p.Kašpar a pobesedoval s žáky. Také 
návštěva sousedního města Poličky se nezapomenutelně vryla do paměti všech žáků. 
Poslední večer se žáci rozloučili na diskotéce ve školní jídelně, kterou zajistili bývalí 
žáci naší školy Honza Dvořák a Vojta Kozák. Ráno bylo tak trochu smutné, protože si 
všichni uvědomovali, že jen desítky minut je dělí od rozloučení. Všichni žáci školy 
vyprovodili naše nové kamarády z Německa potleskem. Spolu s několika rodiči jsme 
dojeli do České Třebové, kde začala desetihodinová zpáteční cesta.  

Půl roku od návštěvy žáků z Burgsinnu a Gemündenu uběhlo jako voda a na naše žáky 
8. a 9. tříd čekala cesta do Německa. Počátkem května opět proběhla partnerská 
výměna žáků škol Litomyšl – Burgsinn – Gemünden. Jako doprovod s dětmi do 
Německa odjely paní učitelky Lenka Ondráčková a Ilona Krejbychová. 
V něděli 6.5.2012 jsme se ráno sešli na vlakovém nádráží a vyrazili směr Praha - 
Schwandorf - Nürnberg - Würzburg - Gemünden. Po náročné cestě plné legrace a 
vtípků nastala chvíle plná napětí a očekávání - rozchod do rodin. Od pondělí na nás 
čekal nabitý program. Ráno jsme se sešli ve škole v Burgsinnu plní dojmů z prvního 
večera. Prohlédli jsme si školu a na školním dvoře nás přivítali žáci z celé školy, učitelé, 
pan ředitel a přišel nás pozdravit i pan starosta. Dopoledne pak následovala jazyková 
animace a různé hry. Odpolední procházku nádhernou krajinou jsme zakončili velkým 
grilováním, které pro nás a rodiče přichystal tatínek Svenji. Přišli nás tam pozdravit i 
někteří žáci, kteří se partnerské výměny zúčastnili před dvěma roky. Bylo to velmi milé. 
V úterý jsme poprvé navštívili naši novou partnerskou školu v Gemündenu. Ve velké 
hale nás mile uvítali žáci a učitelé. Pan Söllner pomocí projekce zajímavě prezentoval 
naši školu a město a myslím, že se mu to výborně povedlo. Potom jsme se rozdělili do 
různých tříd a zažili výuku v cizí zemi. Po té jsme odešli na radnici, kde nás přijal pan 
starosta a nadšeně hovořil o důležitosti těchto partnerských výměn. Po obědě, který pro 
nás uvařily maminky ze školské rady, jsme odjeli do lanového parku. Ve středu hned 
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ráno jsme odjeli do města Würzburgu. Dopolední program byl naplněn úkoly, při kterých 
zároveň žáci poznávali historickou část města. Potom následovala prohlídka rezidence. 
Před dvěmi lety zde natáčeli poslední verzi Třech mušketýrů s Orlandem Bloom v 
hlavní roli. Odpoledne jsme část zpáteční cesty jeli lodí. Večer nás čekalo příjemné 
posezení se všemi rodiči a učiteli z gemündenské školy. Čtvrtek byl ve znamení 
sportovních klání. Žáci se rozdělili do čtyřech skupin a musím přiznat, že boje byly 
velice vyrovnané. Nejdříve přišla na řadu vybíjená, potom pozemní hokej a na závěr 
basketbal. Poslední zbytky sil jsme věnovali krátkému fotbalovému utkání. Ani reportéři 
naší školní televize nezaháleli a natáčeli i v Burgsinnu. Odpoledne jsme dokoupili 
poslední dárky a další skupina dětí strávila odpoledne na plovárně. Celé setkání 
ukončila večer závěrečná diskotéka v mládežnické klubu. Páteční ráno bylo plné 
smutku. Většina rodičů nás doprovodila až na perón. Loučení bylo hodně těžké a plné 
slz. Tentokrát se slzy objevily i v očích rodičů, což bylo neskutečně dojemné. Co říci na 
závěr: Jsme velice pyšní na naše žáky, kteří naprosto perfektně reprezentovali jak naši 
školu, tak i zemi.  
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Prezentace školy v tisku 
 
V místním měsíčníku Lilie vyšly o naší škole v uplynulém roce tyto články: 
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Ve Svitavském deníku vyšly tyto články: 
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Ve Svitavsku 5+2 dny vyšel v červnu článek o naší školní televizi. Děti alespoň měly 
možnosti si ověřit, že bulvární tisk velmi zkresluje informace. Nestačily se totiž divit, co 
se dočetly. Pravdivými informacemi bylo pouze to, že na naší škole existuje školní 
televize a jména žáků. 
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Podle našich webových stránek si naše redaktory školního časopisu Dvojka 2 vybral 
šéfredaktor časopisu Junior 21. století a přijel s nimi udělat besedu. Zmínka o ní vyšla 
8. Srpna 2012 v jejich časopise. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Termín konání inspekční činnosti: 2. – 7. 5. 2012 
 
V době konání inspekce vykonával činnost ředitele Základní školy Litomyšl, U Školek 
1117, okres Svitavy  zástupce ředitele školy (tj. statutární zástupce příspěvkové 
organizace). V rejstříku škol a školských zařízení zapsaný a uvedený ředitel školy Mgr. 
Daniel Janata ukončil činnost k 31. 7. 2011. Zřizovatel školy, Město Litomyšl, vyhlásil 
v průběhu školního roku 2011/2012 konkursní řízení a nového ředitele školy jmenuje od 
1. 8. 2012. 
 
Předmět inspekční činnosti 
Předmětem inspekční činnosti vykonávané podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. B) a c) 
zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zejména: 
- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
- zjišťování a hodnocení personálních podmínek vzdělávání 
- zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k cílům stanoveným školním 
vzdělávacím programem 
- zjišťování a hodnocení materiálních podmínek vzdělávání a podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků 
- zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích  programů pro základní a 
zájmové vzdělávání s právními předpisy, včetně souladu školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 
 
Aktuální stav školy 
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy (dále jen škola) vykonává 
činnost základní školy (kapacita 420 žáků) a školní družiny (kapacita 75 žáků) na 
základě platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Stravování pro žáky a 
pedagogy zajišťuje zařízení Eurest (Scolarest), které je stavebně propojené se školou. 
 
V letošním školním roce byli k 30. 9. 2011 ve 12 třídách vzděláváni celkem 254 žáci 1. 
až 9. ročníku.  Jejich počet má za poslední tři roky mírně klesající tendenci (v porovnání 
se školním rokem 2009/2010 se snížil o 16 žáků). Škola otevřela o jednu třídu méně 
než v minulých dvou letech, kapacita školy je využita cca z 60%. Do dvou oddělení 
školní družiny (dále ŠD) je přihlášeno 60 žáků. 
 
Ve škole bylo v době inspekční činnosti identifikováno 25 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dále SVP), z toho tři se sociálním znevýhodněním. Pro dva 
žáky byly zpracovány individuální vzdělávací plány. Čtyři žáci mají cizí státní 
příslušnost. 
 
Výuka je vedena podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 (dále ŠVP ZV). Zájmové vzdělávání probíhá na 
základě Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 
 
Vzdělávací proces zajišťuje 18 vyučujících a 2 vychovatelky, v kolektivu pedagogů jsou 
dva muži. Odborná kvalifikovanost pedagogického sboru je cca 95%. 
 
V uplynulém období proběhla modernizace vzhledu budovy (výměna vstupních dveří a 
oken v celém objektu). Ke kvalitativnímu posunu došlo ve vybavení prostředky 
informačních a komunikačních technologií (dále IT), byl zakoupen nový server a 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 59 

všechny prostory školy byly pokryty bezdrátovým připojením k internetu. Škola je 
bezbariérová. 
 
Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP 
Škola se nachází v bezprostřední blízkosti jiné základní školy. V konkurenčním 
prostředí tak musí zaujmout žáky a zákonné zástupce svojí vzdělávací nabídkou, která 
se zaměřuje na jazykovou, činnostní a integrovanou tematickou výuku. Jejím cílem je 
připravit žáky ke studiu na dalším stupni škol. Svoji činnost škola prezentuje především 
na internetových stránkách www.litomysl.cz/2zs, v regionálním tisku nebo ve 
vydávaném školním časopisu. Při přijímacím řízení zástupce ředitele školy (dále 
zastupující ředitel) postupuje ve shodě s platnými právními předpisy. 
 
Organizace vzdělávání ve školním roce 2011/12  i v předchozích letech v mnoha 
aspektech nerespektovala školský zákon a související právní předpisy. Žáci 5. ročníku 
měli v učebním plánu a tedy i v rozvrhu hodin stanoveno týdně celkem 27 vyučovacích 
hodin a žáci 7. ročníku  31 hodinu, což je v rozporu s § 26 odst. 2 školského zákona, 
který pro uvedené ročníky určuje o jednu hodinu nižší maximální možnou týdenní 
časovou dotaci. V rozvrhu hodin pro V. A nebylo ve dvou dnech (jedna skupina ve 
čtvrtek a druhá v pátek) akceptováno ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů, a to tak, že žáci měli v dopoledním vyučování místo pěti 
šest vyučovacích hodin. Obdobná situace nastala u skupin žáků ve třídách VII. A 
(čtvrtek), VIII.B (úterý) a IX. A (úterý), kterým bylo v dopoledním vyučování nastaveno 
sedm vyučovacích hodin, tj. o jednu hodinu více, než uvádí předpis. 
 
Dalším nedostatkem bylo neplnění učebního plánu. Stanovená časová dotace 
volitelných předmětů v 8. ročníku (2 hodiny) a v 9. ročníku (3 hodiny) byla v realitě 
vzdělávacího procesu právě opačná. V 8. ročníku jsou tak vyučovány tři hodiny a v 9. 
ročníku dvě hodiny, čímž není plněn ani celkový týdenní počet hodin v uvedených 
ročnících (porušení § 164 odst. 1 písm. B) školského zákona). Výuka tělesné výchovy 
byla realizována ve spojení celého třídního kolektivu VI. A, VI. B přesto, že ŠVP ZV 
uvádí v charakteristice předmětu vzdělávání oddělené na skupiny dívek a chlapců. 
Stejná skutečnost byla zaznamenána v třídních knihách v uplynulém školním roce ve 
třídách VI.A a VIII.A (porušení § 164 odst. 1 písm. B) školského zákona). 
  
Výuka probíhala v přívětivé pracovní atmosféře, založené na vzájemném a přirozeném 
respektu žáků a pedagogů. Vzdělávací proces byl realizován zejména frontálním 
způsobem, který v souladu se zaměřením ŠVP ZV doplňovaly prvky činnostního a 
kooperativního učení. Žáci se učili pracovat v rámci skupiny i samostatně, poznávali 
souvislosti, rozvíjeli své logické myšlení. Ojediněle uplatněná úvodní nebo průběžná 
motivace formou problémové úlohy měla pozitivní dopad a prohlubovala zájem žáků o 
dané téma. Také propojení vyučování s reálnými životními situacemi, prožitými školními 
aktivitami nebo praktické úkoly zvyšovaly efekt další práce. Zejména u nejmladších 
žáků se výuka vyznačovala pestrostí, vystřídalo se mnoho různých aktivit, včetně 
zařazení relaxačních chvilek. Tempo činností bylo zpravidla přizpůsobené schopnostem 
žáků i okamžité situaci. Zpětná vazba občas nebyla součástí vzdělávacího 
procesu.Vyučování dostatečně podporovaly didaktické pomůcky a další materiální 
zdroje, které přispívaly k pochopení a osvojení učiva. 
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byl v realitě výuky, na rozdíl od 
souhrnného pojetí v ŠVP ZV, rozdělen na přírodovědu a vlastivědu. 
Komunikativní dovednosti žáků přiměřeně korespondovaly s jejich věkem. Žáci sami 
připravují a moderují zdařilé vysílání školní televize Dvojka 2 TV, které lze sledovat na 
školním webu. Vhodným způsobem je posilována mediální výchova, žáci svými 
zprávami informují nejen spolužáky, ale učí se prezentovat dění ve škole veřejnosti. 

http://www.litomysl.cz/2zs
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Rozšiřování slovní zásoby podněcují v jednotlivých třídách 1. stupně příruční 
knihovničky, které byly zřízeny za přispění financí občanského sdružení. V souladu 
s prioritami ŠVP ZV je důraz kladen také na cizojazyčnou gramotnost. Povinná výuka 
anglického jazyka začíná již v 1. ročníku, na 2. stupni mají žáci možnost zvolit si druhý 
cizí jazyk (výběr z německého a ruského jazyka). Pro uplatnění a rozšíření jejich 
jazykových znalostí jsou pořádány vzájemné výměnné návštěvy s partnerskou školou 
v německém městě Burgsinn a nově i Geműnden. Tyto pobyty zároveň podporují 
multikulturní výchovu a sounáležitost žáků se školou. V rámci vzdělávacího procesu se 
učitelé zaměřovali také na formování postojů žáků a na rozvoj sociálních a občanských 
kompetencí. Výrazným pozitivem bylo velmi slušné vystupování žáků, bezproblémové 
dodržování předem stanovených pravidel chování nejen při výuce, ale i o přestávkách. 
Smysl pro sociální soudržnost současně s dětskou fantazií a tvořivostí posiluje zapojení 
školy do činnosti hnutí Na vlastních nohou. Do aktivit školy je také včleněna ochrana 
životního prostředí a environmentální výchova (např. sběr starého papíru, třídění 
odpadu). 
 
Při výuce pedagogové využívali slovní hodnocení, průběžnou pochvalu směřovanou 
převážně k celému kolektivu třídy, ojediněle klasifikaci. Pro další práci žáků je 
v některých předmětech motivující průběžné vytváření přehledů učiva nebo výsledků 
jejich prací. 
 
Zákonní zástupci jsou s výsledky vzdělávání svých dětí seznamováni průběžně 
prostřednictvím žákovských knížek, dále při konzultacích ve formátu učitel – rodič – 
dítě, v rámci třídních schůzek a při individuálních návštěvách školy. V případě žáků 
s výchovnými problémy či s rizikem školní neúspěšnosti řeší vyučující situaci jednotlivě, 
ve spolupráci s rodiči. Z rozboru celkového prospěchu žáků vyplývá dlouhodobě nízký 
podíl neprospívajících (do 3%). Protokoly o komisionálních zkouškách však ukázaly 
přetěžování žáků (dva žáci, u nichž nebyl žádný důvod ke komisionálnímu přezkoušení 
byli podrobeni v jednom dni zkouškám ze tří předmětů). 
 
Při identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívá škola služeb 
školských poradenských zařízení. Výchovná poradkyně je kvalifikovaná, vede evidenci 
a dokumentaci žáků se SVP. Nedostatek zkušeností se projevil v koordinaci péče o tyto 
žáky. Přínosné je například vypracování podpůrných výukových programů pro některé 
z nich, avšak tyto programy nebyly dostatečně konkrétní, tím pozbývaly účinnosti stejně 
jako globální individuální vzdělávací plán pro ostatní žáky se SVP, který obsahoval 
pouze obecná opatření (např. tolerovat slabší úpravu sešitů, dát možnost doučování, 
větší čas... ). V průběhu výuky byly zaznamenány diferencované nároky na tyto žáky 
jen u některých pedagogů. 
 
Kvalitu vzdělávání škola nepravidelně ověřuje prostřednictvím externích textů. Cennou 
zpětnou vazbu získává od absolventů. Pedagogové zjišťují výsledky vzdělávání žáků 
vlastními evaluačními nástroji (ústní zkoušení, kontrolní práce). O úrovni vzdělávacího 
procesu vypovídá také úspěšnost žáků v různých soutěžích. K nejcennějším výsledkům 
se řadí vítězství v krajském kole olympiády v německém jazyce a výborná umístění 
v různých sportovních kláních (např. florbal, vybíjená, stolní tenis). 
 
Témata a informace související s prevencí sociálně patologických jevů průběžně 
prolínají výukou. Jednorázové aktivity škola připravuje ve spolupráci s odborníky (např. 
Policie ČR). Přínosem je pořádání adaptačních  a prožitkových kurzů. Vzdělávání od 
nejnižších ročníků doplňují pohybové činnosti podporující zdravý životní styl (plavání, 
lyžování, bruslení). Škola usiluje o bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, provádí 
opatření k zajištění bezpečnosti, věnuje se i ochraně člověka za mimořádných událostí 
(např. nácvik evakuace budovy). 
 



Výroční zpráva za školní rok 2011 - 2012 

 61 

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání není zpracován v souladu 
s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (porušení § 5 
odst. 1 školského zákona). Škola od školního roku2007/2008 prováděla průběžné 
změny, které nebyly průkazně doloženy. Forma zpracování vzdělávacího obsahu je pro 
některé oblasti zajímavě nastavená, přínosem je definování hodnocených dovedností 
žáků. Školní vzdělávací program škola k 1. 9. 2011 upravila, nedostatky však 
v učebním plánu zůstaly. Dopracovat, v závislosti na učebním plánu, vyžadují také další 
části, tj. vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí (učební osnovy) včetně 
volitelných předmětů, průřezová témata, výchovně vzdělávací strategie atd. Školní 
vzdělávací program pro školní družinu je nutné doplnit dle příslušného ustanovení 
školského zákona (§5 odst. 2 školského zákona). 
 
Zastupující ředitel vede školu od 1. 8. 2011, absolvoval funkční vzdělávání pro činnost 
ředitele školy. Pro oblast pedagogickou stanovil zástupkyni ředitele. Záležitosti týkající 
se vzdělávacího procesu pravidelně projednává s pedagogickou radou a na provozních 
poradách. Výroční zprávy školy podávají přehledné a v mnoha směrech hodnotící 
informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání. Školní řád včetně pravidel 
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků není sestaven dle platného ustanovení 
školského zákona, v části pravidel pro hodnocení byl velice stručný a nekonkrétní 
(porušení § 30 odst. 1 a 2 školského zákona). Ve vnitřním řádu školní družiny nejsou 
uvedena např. práva žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců nebo naopak navíc 
obsahuje údaje, tj. pravidla pro hodnocení výsledků a udělení výchovných opatření. 
(porušení § 30odst. 1 školského zákona). Některé chybějící údaje v třídních knihách 
byly částečně doplněny v průběhu inspekční činnosti. Také ve školní matrice 
(elektronická forma katalogového listu žáka) nebyly uvedeny všechny důležité údaje o 
žákovi podle platného právního předpisu. 
 
Pedagogický sbor tvoří zkušení učitelé s mnohaletou praxí, ale i vyučující s krátkou 
pedagogickou činností. Postupně dochází k obměně pracovního kolektivu. Odborná 
kvalifikovanost pedagogů je vysoká, přesto pro výuku některých předmětů oborová 
odbornost chybí. Výrazným pozitivem je odborně kvalifikovaná výuka tří cizích jazyků. 
Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je zejména 
orientované na zkvalitňování kvality výuky. Absolvují např. semináře směřující k rozvoji 
gramotnosti u žáků, jazykové vzdělávání. Realizované společné akce pro všechny 
vyučující (např. seminář na téma šikana) zastupující ředitel hodnotí pozitivně. 
Adekvátní specializační studium v oblasti informačních  a komunikačních technologií, 
ŠVP nebo environmentální výchovy pedagogové školy zatím neabsolvovali. 
 
Škola má odpovídající prostorové a materiální podmínky. Pro výuku odborných 
předmětů sice nemá zřízeny typické odborné pracovny (kromě např. učebny 
informatiky, cizích jazyků), ale široké využití pro vzdělávání nabízí např. prezentační 
místnost. Zařízení učeben je funkční, ve všech třídách je žákovský nábytek sestaven 
jednomístnými lavicemi, které umožňují větší variabilitu uspořádání pro různé činnosti 
žáků. K vybavení některých patří interaktivní tabule, včetně plasmových, přínosem jsou 
také přenosné dataprojektory s notebookem pro flexibilní využití. Průběžně dochází 
k obměně učebnic a didaktických pomůcek. Pro tělovýchovné aktivity mají žáci 
k dispozici v areálu školy menší hřiště s přírodním povrchem a tělocvičnu 
s odpovídajícím hygienickým zázemím. Dvě oddělení školní družiny využívají prostorné 
a pro zájmové činnosti žáků přizpůsobené místnosti. K relaxačně tělovýchovným 
chvilkám slouží tzv. herní kout. Prostředí školy výrazně doplňují a zvelebují originální 
žákovské výtvory. Interiér školy působí velmi příjemně a esteticky, pro žáky vytváří 
podnětné a stimulující prostředí. 
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Finanční prostředky ze státního rozpočtu a provozní dotace od zřizovatele umožňují 
bezproblémovou realizaci vzdělávání dle ŠVP ZV. Dalším zdrojem příjmů, využitelných 
mimo jiné ke zlepšování učebního prostředí, je projekt EU peníze školám nebo finanční 
prostředky získané z pronájmu prostor školy. 
 
Spolupráce školy se zákonnými zástupci probíhá na nadstandartní úrovni. Jako velmi 
zdařilou hodnotí zastupující ředitel akci „Advent ve škole“, kdy např. žákovské divadelní 
představení, vlastnoruční výrobky ukázaly veřejnosti činnost školy. Zákonnými zástupci 
tvořené „Občanské sdružení Naše škola v Litomyšli“ finančně přispívá na akce 
zpestřující a doplňující vzdělávací nabídku školy (lyžařský kurz, odměny pro žáky 
apod.) Velmi dobré vztahy jsou udržovány s blízkými mateřskými školami. Školská rada 
plní povinnosti vyplývající ze školského zákona. Spolupráce se zřizovatelem je podle 
sdělení vedení školy na dobré úrovni. Dalšími partnery, kteří se podílejí na obohacení 
vzdělávací nabídky, jsou domy dětí a mládeže, městská policie, ekologická organizace. 
Závěry 
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením v rejstříku škol a školských 
zařízení. Při přijímacím řízení jsou dodržována zákonná ustanovení. 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání není zpracován v souladu s 
programem pro základní vzdělávání a je nutná jeho úprava. Školní vzdělávací program 
pro družinu též nesplňuje požadavky dané právním předpisem. Školní řád a vnitřní řád 
školní družiny vyžaduje doplnění. 
Organizace vzdělávání byla v rozporu se školským zákonem a souvisejícími právními 
předpisy (maximální počet vyučovacích hodin, počet hodin v dopoledním vyučování). 
Výuka žáků 4. ročníku v předmětu svět práce nebyla v souladu s ŠVP ZV. 
Vzdělávání žáků mělo převážně velmi dobrou úroveň, zvolené metody a formy práce se 
pozitivně odrážely na utváření klíčových kompetencí žáků, zejména je podporován 
rozvoj sociálních a občanských. Doplňující aktivity směřují k posílení osobnosti žáků 
v průběhu výuky i o přestávkách. 
Z hlediska personálních podmínek je pozitivem vysoká odborná kvalifikovanost 
pedagogů a jejich účelné zapojení do dalšího vzdělávání. Klima školy je ovlivněno 
změnami ve vedení, vzájemné vztahy se jeví přátelské, funkční. 
Škola má optimální prostorové podmínky včetně zřízení netradičních učeben. Průběžně 
probíhá modernizace vybavení a prostředků informačních a komunikačních technologií. 
Přínosem je velmi příjemné, podnětné prostředí školy, na jehož utváření se podílejí 
v hojné míře žáci. 
Partnerské vztahy jsou rozvíjeny ve prospěch vzdělávání žáků, včetně mezinárodní 
spolupráce. 
 
 
Nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
 
 Na základě Inspekční zprávy Čj. ČŠIE-622/12-E doručené dne 14. 6. 2012 byla přijata 
tato nápravná opatření: 
 
- Ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 byly 
provedeny úpravy tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání. 
 Byl přepracován učební plán pro jednotlivé ročníky tak, aby odpovídal § 26 odst. 2 
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
- Byl omezen počet volitelných předmětů tak, aby bylo možno sestavit rozvrh hodin, 
v němž bude v dopoledním vyučování žáků 1. až 5. ročníku maximálně 5 vyučovacích 
hodin a v 6. až 9. ročníku maximálně 6 vyučovacích hodin, což je v souladu s § 1 odst. 
3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Byl nově vypracován školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, který je 
v souladu s § 5 odst. 1 a 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
 
- Byl přepracován školní řád a vnitřní řád školní družiny tak, aby byl v souladu s § 30 
odst. 1 a 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
- Do Pravidel pro hodnocení vzdělávání a chování žáků byla vložena stať týkající se 
pravidel pro konání opravných zkoušek a komisionálních přezkoušení, které jsou 
v souladu s § 53 odst. 1 a 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
- U volitelných předmětů již žákům nebude umožněno navštěvovat dobrovolně volitelný 
předmět navíc. 
 
- Po dobu trvání plaveckého kurzu budou vypracovány náhradní dočasné rozvrhy hodin 
tak, aby byl naplňován školní vzdělávací program tělesné výchovy i ostatních předmětů. 
 
Všechny úpravy uvedené v těchto opatřeních budou platné od počátku školního roku 
2012 – 13 a pedagogové budou se všemi změnami seznámeni na první poradě 
následujícího školního roku. 

 

 
Formy spolupráce s rodiči 
 
1/ Konzultace žák, rodič, učitel 
Konzultace byly včleněny do systému rodičovských schůzek a konaly se na konci 1. a 
3. čtvrtletí. Protože zpětná vazby potvrdila, že ne všem žákům a rodičům vyhovuje 
schůzka "ve třech", bylo umožněno zúčastnint se schůzky i bez dítěte, což využila 
přibližně čtvrtina rodičů. 
 

2/ Občanské sdružení Naše škola v Litomyšli 
Ve školním roce 2011/2012 došlo v občanském sdružení ke změnám stanov. Členství 
ve sdružení vzniká po splnění následujících podmínek: vstup dítěte do školy, podepsání 
Souhlasu o vstupu do OS a uhrazení členského příspěvku sdružení, který byl stanoven 
100,- Kč na rodinu. Členství zaniká automaticky s odchodem dítěte na jinou školu, nebo 
při nezaplacení členského příspěvku po dobu delší než tři měsíce po upozornění školy. 

K 1. 11. 2011 byly uzavřeny volby a členy výkonného výboru Občanského sdružení 
Naše škola v Litomyšli se pro školní rok 2011/12 stali: 

1.A Šnébergerová Ivetta, 2.A Ptáčková Ivana, 3.A Jindrová Ester, 4.A Hošková Jarmila, 
4.B Dostálková Kateřina, 5.A Vacková Lenka, 6.A Šulcová Renata, 6.B Křížová Eva, 
7.A Daníčková Jitka, 8.A Kašpar Jan, 8.B Rambousková Monika, 9.A Tomanová Věra 

Ve spolupráci s občanským sdružením byly realizovány například projekty Advent ve 
škole, Vánoční vystoupení kouzelníka s občerstvením nebo Školní akademie. Z financí 
občanského sdružení byly také zakoupeny dárky pro žáky - např. Josefu  Tomanovi za 
vítězství v krajském kole olympiády v německém jazyce nebo na konci školního roku 
odměny pro televizní štáb školní televize Dvojka 2 TV. 
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Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
Na škole pracuje odborová orgaizace, se kterou dle kolektivního vyjednávání 
spoluracuje vedení školy. Vedením byl původně schválen tým ve složení Lenka 
Ondráčková, Miroslava Jirečková, Dagmar Horská, Andrea Stejskalová a Dalena 
Beníšková, který kolektivní vyjednávání zaštiťuje a sestavuje s ředitelem školy 
kolektivní smlouvu. Jejím předmětem jsou pravidla čerpání kulturního a sociálního 
fondu, bezpečnost práce a například rozpočtované mzdové prostředky a jejich čerpání. 
Po jmenování Miroslavy Jirečkové ředitelkou školy z týmu odstoupila. 
 
 
Závěr 

 
Základní škola v Litomyšli, U Školek 1117, okres Svitavy je základní školou 

svého regionu. Tradice školy se opírají hlavně o standardně kvalitní výuku. Učitelé 
uvážlivě kombinují mnoha lety ověřené tradiční metody práce s metodami novými. Že 
škola odvádí kvalitní práci dokládají jak výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek, 
tak testování Kalibro a Scio.  

V letošním školním roce se podařilo výrazně vylepšit klima školy, vládne zde 
přátelská, ale velmi pracovní atmosféra. Vytvořili jsme logo školy, nové webové stránky 
a s jejich pomocí jsme započali budovat novou tvář školy. Nastartovalo se mnoho 
nových aktivit (např. nový školní časopis Dvojka 2, školní televize Dvojka 2 TV, posílila 
se výuka dopravní výchovy, otevřely se zájmové kroužky Hýbeme se s hudbou, 
Šikovné ruce, školní divadlo Šmrnc, Vybíjená, Florbal, Ruština), realizovaly se nové 
projekty (př. Advent ve škole, Pirátské odpoledne), zároveň se navázalo na 
dřívější tradice školy (např. Školní akademie, oživení školní hymny apod.). Tím vším se 
podařilo alespoň částečně napravit jméno školy, o čemž svědčí větší zájem dětí o 
studium u nás. Po mnoha letech, kdy rapidně klesal počet  našich žáků, se podařilo 
naplnit dvě první třídy a už během uplynulého školního roku jsme přibrali několik 
nových dětských tváří. 

Ve školním roce 2012/2013 hodláme v započatých aktivitách a stanoveném 
směru dále pokračovat. 
 
V Litomyšli dne 17 .8 .2012 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 

 
 

Výroční zpráva bude předložena Školské radě dne 23. 8. 2012. 
 
 


