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1/ Název školy 
 

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117,  
570 01 Litomyšl, 

okr. Svitavy 
 

Registrace do sítě škol ke dni : 1. září 1993 
 
Součást školy:  školní druţina 
     

IČO 47487267 

IZO škola 047487267 

IZO šk. družina 117000431 

 
 
2/ Zřizovatel   

Město Litomyšl 
 
 
3/ Charakteristika školy  
 
Vzdělávací program   : Školní vzdělávací program a "Základní škola"  

Učební plán : Školní vzdělávací program RVPZV č.j. 31504/2004-22,   
Základní škola - č. j. 16847/96-2 

Spádový obvod školy tvoří Litomyšl a 12 okolních obcí ve vzdálenosti do 8 kilometrů. 
 
 
 

 
obr 1. zahájení školního roku 
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Cíle školního roku 2010 – 2011 a jejich naplnění 
1. Další začlenění a ověřování školního vzdělávacího programu 
- zahájit výuku podle ŠVP v dalších ročnících v 4. a 9. ročníku 
- ověřovat změněné části ŠVP podle aktuálních úprav, začlenit nové části ŠVP jako 
jsou klasifikované dovednosti, plán exkurzí 
- zaznamenávat další návrhy na úpravy ŠVP  
- realizovat průřezová témata – projekty dle hodinových plánů jednotlivých projektů  
- ověřit obsah volitelných předmětů 
Vzdělávací program školy postoupil do dalších ročníkŧ. Byl schválen aktualizovaný 
ŠVP Radou školy a byly doplněny části klasifikovaných dovedností, které tvoří výchozí 
rámec hodnocených hlavních dovedností ve vzdělávacím oboru. Zároveň byly doplněny 
plány exkurzí. Vše se začleňovalo do reálné výuky s cílem další evaluace. 
 
2. Projekt podpory čtenářské gramotnosti 
- pokračovat v projektu -  vybavení nových paralelních tříd, zváţit objem časopisů 
II.stupně 
- na úvodní rodičovské schůzce konzultovat pokračování projektu, jeho další význam a 
finanční podporu prostřednictvím OS Naše škola v Litomyšli  
- zajistit spolupráci pedagogů školy a tříd  
Ve spolupráci s rodiči byla zahájen projek podpory čtenářství. Byly vytvořeny knihovny 
ve třídách I. stupně čítající beletrie a encyklopedie. Zároveň pro druhý stupeň bylo 
zajištěno předplatné 5 časopisŧ z oblasti přírodních věd, techniky apod., které se 
pravidelně dodávají do čtenářských koutkŧ na 2. a 3. patře. Knihovny I. stupně se 
osvědčily, časopisy v patrech II. stupně měly nízkou míru vyuţívání a nebylo dále 
obnoveno předplatné. Je nutné hledat další moţnosti podpory čtenářství pro ţáky II. 
stupně. 
 
  
3. Projekt školy 
- připravit projekt školy se zaměřením na učební modely 
- vybrat modelové situace, sestavit plán projektu 
- nasměrovat projekt tak, aby ve výsledku podporoval vzdělávací program školy 
Projekt školy byl realizován na konci školního roku. Vzhledem ke změnám na pozici 
ředitele školy, nebyl veden tak, aby vzniklé materiály plně odpovídaly pŧvodním 
ţáměrŧm tzn. modelŧm a učebním materiálŧm. Přesto vznikly zajímavé materiály, které 
vyuţití pro další vzdělávání nabízejí. Projetku je věnována samostatná kapitola.  
 
4. Projekt EU peníze školám 
- od září zahájit výuku předmětů podporovaných z peněz projektu 
- zahájit přípravné práce spojené s vybavením školy 
- sestavit plán tvorby výukových projektů se začleněním jednotlivých pedagogů 
- testovat a vyuţívat nově vznikající vybavení a výukové materiály 
Projekt U peníze školám byl naplánován a naplňován po stránce materiálního vybavení 
školy a vzdělávání pedagogŧ v oblasti tvorby výukových prostředkŧ pro interaktivní 
tabule. To vše se podařilo dobře zvládnout, nepodařilo se nastavit plán tvorby 
povinných indikátorŧ projektu – výukových materiálŧ pro interaktivní prostředky.   
  
5. Standard kvality školy 
Standard kvality práce pedagoga resp. školy - seznámit s ním veřejnost a začlenit do 
něj: 
- sebehodnocení učitele, osobní plánování pedagoga, ţákovský dotazník, portfolio 
pedagoga, evaluaci (vedení školy, kolega pedagog), "srovnávací" práce ţáků, tříd, 
oborů 
- portfolia ţáků se sebehodnocením, osobním plánováním, výběrovým souborem 
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osobní práce a materiálů 
Standard byl zveřejněn, začleněn u většiny pedagogŧ do jejich osobních plánŧ. 
Koncem školního roku však vyplynula otázka s jeho mírou skutečného přijetí pedagogy 
školy, ač jiţ byl v mnoha směrech diskutován a realizován. 
 
  
6. Konzultace ţák, rodič, učitel 
- pokračovat v systému konzultací 
- zkvalitňovat konzultace vzhledem k ţákům školy – prezentaci svého vzdělávání a jeho 
další plánování a zkvalitňování  
- plán – co udělat a čím vylepšit 
Konzultace pokračovaly systémem nastoleným v minulém roce. Ze statistik opět 
vyplývalo zvýšení účasti rodičŧ a dětí na konzultacích a ve výsledku jejich vzdělávací 
význam, který je nutné v následujících letech posilovat. Bohuţel však přístup některých 
pedagogŧ a vedení konzultace nenapomáhalo podpořit pravý význam konzultací jako 
systému. 
 
  
7. Standard prostředí školy - třídy 
Propojit systém třídnických hodin a portfolia ţáka: 
Prostředí třídy: 
- plánování školních událostí – plánovací kalendář 
- vyučovaná témata – výstavy grafických výstupů apod., informace k tématům 
- osobní informace – kdo je kdo, kdo je kým (musí být odsouhlaseno ţáky třídy) 
- třídní samospráva a její sloţení 
- třídní pravidla – společně stanovená pravidla souţití ve třídě 
Portfolio ţáka: 
- výběrový soubor osobní práce 
- sebehodnocení 
- ţákovský dotazník – vztahový (čtvrtletní), výukový (měsíční) 
- plán – co udělat a čím vylepšit 
Standard třídy byl z velké míry naplňován. Porftolia ţákŧ nebylo ze strany mnoha 
pedagogŧ podporováno a nebyl tak posilován praktický význam portfolia ţáka včetně 
jeho vyuţití při konzultacích. 

 

 
 

PEDAGOGICKÁ PRAVIDLA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITOMYŠL, U ŠKOLEK 1117 

 
Společně sestavená a schválená pravidla pedagogŧ školy, která chceme ctít a 
respektovat. 
 
 Oceňujeme kaţdý pokrok a úspěch dítěte, neorientujeme se jen na chyby. 

 Zaměřujeme se především na pozitivní hodnocení dětí. 

 K ţákům – dětem přistupujeme s vědomím, ţe jsou stejně inteligentní jako   

my - respektujeme osobnost ţáka. 

 Uvědomujeme si, ţe zájem většiny ţáků je vizitkou učitele.  

 Vysvětlujeme věci v klidu. 

 Dbáme na to, abychom nedělali věci, které kritizujeme u ţáků. 

 Uznáváme vlastní chybu.  

 Zajímáme se o dění mezi ţáky – předcházíme tak konfliktům. 

 Nasloucháme názorům ţáků a vyţadujeme od nich návrhy na řešení problémů. 
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 Opíráme svou práci o důvěru v čestnost a poctivost ţáků. 

 Snaţíme se únavu, špatnou náladu, osobní problémy nechat před školou -  jsme 

profesionálové. 

 Pamatujeme, ţe i pro pedagoga je důleţité dodrţovat pitný reţim. 

 Psaní velkých písemných prací oznamujeme ţákům nejméně týden dopředu a 

zapisujeme tuţkou do třídní knihy. 

 Na akce mimo školu připravujeme ţáky předem a zápisem do týdenního plánu 

informujeme kolegy a vedení školy nejméně týden dopředu.  

 V případě nepřítomnosti zajišťujeme dle dohody suplujícímu učiteli náplň, za jejíţ 

splnění suplující učitelé zodpovídají. 

 Vyjadřujeme se k chování ţáků kdekoliv, kde je to potřeba, aniţ bychom přímo 

vykonávali pedagogický dozor. 

 Odcházíme z učebny, kde je odpovídající pořádek, zvláště na konci vyučování. 

 Uvědomujeme si, ţe hodnocení je motivace k dalšímu vzdělávání ţáka a lze ji 

vytvořit hlavně pozitivní atmosférou. 

 Před hodnocením seznamujeme ţáky s kritérii a způsobem hodnocení. 

 

  
 

    obr 2 . vánoční setkání školy   obr 3 . vánoční besídka ŠD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/  Vzdělávací program školy  

Učební plán ZŠ Litomyšl, U Školek 1117 
výuka v 5. ročníku 

podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j. 16847/96-2 
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UČEBNÍ PLÁN 2010 – 2011        

              Ročník         

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 8 7 7 5 5 4 5 

Cizí jazyk     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 

Rodinná výchova           1 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 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika           1       

Volitelné přeměty             2 2 2 

Anglická konverzace             1 1 1 

Německá konverzace               1   

Německý jazyk             1 1 1 

Anglický jazyk             1 1 1 

Informatika D             1 1 1 

Ruský jazyk             1 1 1 

Vaření                 1 

EVO praktika             1 

Mediální výchova            1     

Komunikace a lidské 
vztahy            1     

Fyzikální praktika            1     

Sportovní výchova            1 1   

Tydenní dotace                

povinných předmětů 20 22 24 25 26 29 30 31 31 

Disponibilní dotace          2 2 2 2 

Nepovinné předměty          2       

Zájmové krouţky                  

Florbal 1                
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výuka v 1.-4. a 6.-9. ročníku podle školního vzdělávacího programu 

UČEBNÍ PLÁN - ŠVP     celkem I.st.    celkem I.st. 

        118   Ročník 114  + 8 volitelně 

Předmět 

disp. 
h. 

I.st. 

disp. 
h. 

II.st. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 5 4 9 9 8 7 7 5 5 4 5 

Cizí jazyk 3 0 chvilky 
AJ 1 3 4 4 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

Prvouka  - jak v ŠVP - Čl. a j. 
svět 2   2 2 3             

Přírodověda - jak v ŠVP           1 2         

Vlastivěda - jak v ŠVP           2 2         

Chemie   6               2 2 

Fyzika               2 2 2 2 

Přírodopis               2 2 2 1 

Zeměpis               2 2 2 2 

Dějepis   0           2 2 2 2 

Občanská výchova               1 1 1 1 

Výchova ke zdraví   0           1 1 1   

Tělesná výchova 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hudební výchova 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 0   1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Svět práce 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 0           1 1       

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Volitelné předměty             celkem   3 2 3 

Anglická konverzace               1 1 1 

Německá konverzace                 1 1 1 

Německý jazyk                 2 2 2 

Anglický jazyk                 2 2 2 

Ruský jazyk         2   

EVO praktika                     1 

Mediální výchova                 1     

Komunikace a lidské vztahy                 1     

Fyzikální praktika                 1     

Sportovní výchova                 1 1   

Informatika                 1     

Týdenní dotace povinných předmětů     20 22 24 25 27 29 31 31 31 

Zájmové krouţky     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Florbal       1               

Cvičení z matematiky     nabízeno všem od ledna do dubna     1 

Cvičení z českého jazyka     nabízeno všem od ledna do dubna      1 

Volitelné předměty si ţáci vybírají s podpisem rodičŧ!        

souhlas rodičů             
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5/ Údaje o pracovnících školy  

 

a/ Personální zabezpečení 

 

 k 30.6.2010 k 30.6.2011 

Pracovníci fyzické osoby přepočtený stav fyzické osoby přepočtený stav 

pedagogičtí  21 20,50 21 20,45 

nepedagogičtí 6 5,48 5 4,36 

školní jídelna HČ 18 11,90   

školní jídelna DČ 18 6,10   

pozn. ŠJ není od 1.9.2010 součástí organizace 
 
b/ Věková struktura pedagogických pracovníků  
pozn. Jeden plný úvazek je 22 hodin výuky týdně.  
k 30.6.2010 

věk do 30 
let 

do 40 
let 

do 50 
let 

do 60 let nad 60 
let 

 z toho 
důchodci 

Počet fyzických os. 2 3 8 8 0 0 

z toho ţen 2 3 6 7 0 0 

Počet úvazků 2 3 7,5 8 0 0 

Průměrný věk ped. pracovníků 45,5 

k 30.6.2010 
věk do 30 

let 
do 40 

let 
do 50 

let 
do 60 let nad 60 

let 
 z toho 
důchodci 

Počet fyzických os. 3 3 8 8 0 0 

z toho ţen 3 3 6 7 0 0 

Počet úvazků 2,95 3 7,5 8 0 0 

Průměrný věk ped. pracovníků 44,8 

 
c/  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
pozn. Kvalifikace se podle platné vyhlášky rozlišuje na I. a II. stupeň ZŠ  
 
 plně kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Pracovníci fyzické osoby přepočtený stav fyzické osoby Přepočtený stav 

I. stupně 9 8,50 0 0 

II. stupně 13 12,95 0 0 

vychovatelé 2 2 0 0 

 

  
obr. 4 - 5 adaptační kurz 
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c1/ Pedagogové a vychovatelé ve školním roce 2009 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d/  Kvalifikovanost výuky v procentech 

školní rok 2004 – 2005 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

89 100 100 100 100 100 100 100 100 78 

školní rok 2005 – 2006 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

89 100 100 100 100 100 100 100 100 89 

školní rok 2006 – 2007 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

89 100 100 100 100 100 100 100 100 89 

školní rok 2007 – 2008 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

87 100 100 100 100 100 100 100 100 92 

školní rok 2008 – 2009 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

87 100 100 100 100 100 100 100 100 92 

PŘÍJMENÍ JMÉNO VYUČUJE 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD     

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M,Fy 

BRÝDLOVÁ Miroslava 1.st. 

BŘEŇOVÁ Libuše ŠD     

DROBNÁ Ludmila Čj,Vv,Pc 

HORSKÁ Dagmar 1.st. 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JANATA Daniel OV,TV,Pc,Zdv 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ,Ov,Rv,Hv 

KOLÁŘOVÁ Ivana Aj,Ak,Hv 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st. 

KRŠKOVÁ Jaroslava Čj,D 

LESÁKOVÁ Lenka Př,CH,Zdv 

MORÁVKOVÁ Jana 1.st. 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj,M,Zdv 

PEKAŘOVÁ Lenka M,Fy,Inf 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

VÍCH Vítězslav Z,Tv 

ŢÁČKOVÁ Romana AJ, Ak 

Vysvětlivky : 
 
1.st. – učitel I. stupně 
Aj     – anglický jazyk 
Ak    – anglická konverzace 
Bio   – biologie 
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 druţina 
TV    – tělesná výchova 
Vv   –  výtvarná výchova 
Z      – zeměpis 
Zdv  -  zdravotní výchova 
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školní rok 2009 – 2010 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

školní rok 2010– 2011 

I. ST ČJ AJ NJ M FY D Z CH, 
PŘ 

OSTATNÍ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
e/ Odchody pedagogických pracovníků během školního roku 

- jeden pedagog 
 
f/ Nově přijatí absolventi učitelského studia 

- nebyli 

 

g/  Nově přijatí absolventi neučitelského studia 
- nebyli 

 
h/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků patří ke kaţdoroční náplni školy. Můţeme je 
rozdělit do několika oblastí. Na vzdělávání individuální, skupinové dále pak 
akreditované - hrazené ze státních prostředků. Bohuţel k nelsnadné finanční situaci 
školy umoţňující dostatečně zabezpečit vzdělávání pedagogů, bylo ve školním roce 
2010-2011 minimalizováno.  
Pro účely DVPP byly vyuţívány převáţně programy organizované: 
- MěÚ Litomyšl 
- NIDV Pardubice 
- CCV Ústí n.Orlicí 
- CCV Svitavy 
- CCV Pardubice 
 
6/ Počet budov, ve kterých se vyučuje 
 
Vyučuje se v jedné budově ve čtyřech podlaţích. 
Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně a na venkovním areálu čítajícím 
antukové hřiště na odbíjenou, doskočiště a rozeběţiště na skok daleký a běţeckou 
dráhu 60m. 
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7/ Počet tříd 
 
  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 

 
Naplněnost školy 

 počet tříd počet ţáků 
počet ţáků  

na třídu 
počet ţáků  
na učitele 

školní rok 03/04 16 368 23,00 15,49 

školní rok 04/05 16 378 23,52 15,84 

školní rok 05/06 15 337 22,47 15,26 

školní rok 06/07 15 338 22,53 14,75 

školní rok 07/08 15 316 21,06 13,79 

školní rok 08/09 14 298 21,28 14,47 

školní rok 09/10 13 270 20,77 13,17 

školní rok 10/11 13 264 20,39 12,96 
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8/ Počet ţáků 
 

Školní  2010/2011 
    

1.9.2010 

třída třídní učitel zástupce tř. učitele 
ţáků 
celk. dív. chl. celkem 

1.A Irena Bartošová Dalena Beníšková 19 10 9 19 

2.A Dalena Beníšková Miroslava Brýdlová 26 14 12 26 

3.A Jana Morávková Andrea Stejskalová 19 10 9   

3.B Andrea Stejskalová Jana Morávková 19 10 9 38 

4.A Vendulka Hýblová Ilona Krejbychová 22 10 12 22 

5.A Ilona Krejbychová Vendulka Hýblová 22 15 7   

5.B Miroslava Brýdlová Irena Bartošová 19 13 6 41 

  I. STUPEŇ   146 82 64 146 

6.A Romana Ţáčková Iva Kolářová 25 14 11 25 

7.A Jaroslava Kršková Lenka Ondráčková 20 12 8   

7.B Ludmila Drobná Lenka Pekařová 17 8 9 37 

8.A Lenka Ondráčková Jaroslava Kršková 23 10 13 23 

9.A Vítězslav Vích Lenka Lesáková 18 9 9   

9.B Mirka Jirečková Mojmír Bogdan 15 6 9 33 

  II.STUPEŇ   118 59 59 118 

CELKEM     264 141 123 264 

ŠD-1 Alena Bartošová   30       

ŠD-2 Libuše Břeňová   30       

ŠD-celk.     60     60 

 
 
 
 
9/ Průměrný počet ţáků 
a/ na třídu 

školní rok I. stupeň II. stupeň celkem 

04-05 20,89 26,86 23,52 

05-06 20,75 24,42 22,47 

06-07 21,56 24,16 22,53 

07-08 20,87 21,57 21,06 

08-09 22,00 20,33 21,28 

09-10 21,57 19,83 20,77 

10-11 20,86 19,67 20,39 

 
 
b/ na učitele 

školní rok I. stupeň II. stupeň celkem 

04-05 20,21 12,73 15,84 

05-06 19.32 13,69 15,26 

06-07 17,96 12,07 14,72 

07-08 19,65 12,13 13,79 

08-09 20,71 9,32 14,47 

09-10 20,13 10,82 13,17 

10-11 17,18 9,11 12,96 
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10/ Třídy s výukou cizích jazyků 
 
 Počet tříd Počet jazykových 

skupin 
Počet ţáků 

Anglický jazyk 12 16 241 

Německý jazyk 2 2 36 

Ruský jazyk 2 1 23 

 
 
11/ Zaměření specializovaných tříd 

- škola nemá specializované třídy 
 
 
12/ Počet integrovaných dětí   
 

- integrované děti dle prohlášení poradenského zařízení nemáme, pouze 
evidujeme několik dětí s vývojovými poruchami učení 
 
 
13/ Přeřazení ţáků do speciální školy 

- do speciální školy byl přeřazen jeden ţák 
 
 
14/ Výsledky zápisu do 1. ročníku 

- na základě zápisu do první třídy bylo otevřeno: 

Počet tříd Počet přijatých ţáků do šk. roku 2011/2012 

1 26 

 
 
15/ Výsledky přijímacího řízení na G a SŠ  
 
77% ţáků školy odešlo studovat maturitní obory  
72% ţáků 9. tříd odešlo studovat maturitní obory  
 
 
a) na všechny typy SŠ bylo přijato:  
 z pátého ročníku z devátého ročníku 

státní a církevní gymnázia 6 14 

střední školy - 16 

učební obory bez maturity - 3 

 
 
b) přehled přijatých a vycházejících ţáků:  
 

Přehled vycházejících žáků za rok 2010 – 2011 

Název školy Počet ţákŧ 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno  1 

Gymnázium Litomyšl 
6 ţáků z 5. třídy a 4 ţáci z 9. 
roč. 

Gymnázium Česká Třebová 1 

Gymnázium Polička 2 

Střední šk. polygrafická Olomouc 1 

Střední prům. šk. Hradec Králové 1 
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SSOŠ Trading Centre Litomyšl 1 

VOŠ pedagogická a SPŠ Litomyšl 3 

VOŠ stavební a Sš stavební Vysoké Mýto 2 

Střední zemědělská škola Lanškroun 1 

Integrovaná stř. šk. Technická Vysoké Mýto 2 ţáci z 9.roč. a 1 ţák z 8. roč. 

SOŠ veterinární Hradec Králové 1 

VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana 1 

SOŠ a SOU technických oborů Skalka Č. Třebová 1 

SOŠ a SOU Polička 2 

SOU obchodní a SOŠ svazu Č.a M.spotř.dr. Polička 1 

SPŠ strojnická Chrudim 2 

OA Chrudim 1 

SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí 3 

Prům. stř. šk. Letohrad 1 

Stř. prům.šk. elektrotechnická Pardubice 1 

 

 
 
16/ Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo odešli ze školy   
- v devátém ročníku: 33     - v niţším ročníku:   7 
 
 
17/ Chování ţáků 
 
a) klasifikace chování 

 
Stupně 

1. pololetí 2. pololetí 

Ţáci % ţáci % 

Velmi dobré 262 99,0 259 97,8 

Uspokojivé 2 0,7 4 1,5 

Neuspokojivé 1 0,3 2 0,7 

b) zameškané hodiny 
 neomluvené omluvené neomluvené omluvené 

I.stupeň 0 3848 0 6993 

II. stupeň 37 4259 27 7012 

Celkem 37 8107 27 14005 

průměr na ţáka 
I.stupeň  

0 26,18 0 47,57 

průměr na ţáka 
II.stupeň 

0,14 35,79 0,10 58,92 

Celkem průměr 0,14 30,48 0,10 52,65 

 
 
 
18/ Prospěch ţáků  
 
 1. pololetí   

počet ţáků 
1. pololetí   % 2. pololetí   

počet ţáků 
2. pololetí   % 

Klasifikování I.st. 147 100 147 100 

II. st. 118 100 119 100 

Prospěli      I. st. 24 16,3 31 21,1 

Prospěli      
s vyznamenáním 

121 82,3 114 77,5 

Prospěli      II. st. 59 50 60 50,4 

Prospěli      
s vyznamenáním 

54 45,8 54 45,4 
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Neprospěli  I. st. 2 1,4 2 1,4 

         II. st. 5 4,2 5 4,2 

Neklasifik.   I. st. 0 0 0 0 

II. st.  0 0 0 0 

 
Celkový průměr 
 I. pololetí II. pololetí 

I.stupeň 1,25 1,28 

II. stupeň 1,54 1,60 

Celkový průměr 1,43 1,47 

 
 
 

           Výsledky vzdělávání ţáků – prospěch  
ve školním roce 2010 – 2011 

 

Ročník počet 

tříd

počet 

žáků

přestup 

na jinou 

ZŠ

přišli z 

jiné ZŠ

přechod 

na 

víceletá 

gymn.

1. 1 19 26 19 0 0 0 0 0 0 - -

2. 1 26 32 23 4 3 1 0 0 0 - -

3. 2 37 18 32 2 5 0 1 0 0 - -

4. 1 23 30 12 11 10 0 1 0 0 - -

5. 2 41 19 28 7 13 1 0 0 0 6 -

Celk. I.st 7 146 125 114 24 31 2 2 0 0 6 -

6. 1 25 20 16 17 8 1 1 0 0 - -

7. 2 38 6 18 14 20 4 0 0 1 - -

8. 1 23 13 7 21 13 3 3 1 0 - -

9. 2 33 13 13 7 19 0 1 0 0 - 33

Celk. II.st 6 119 52 54 59 60 8 5 1 1 - 33

Celkem 13 265 177 168 83 91 10 7 1 1 6 33

prospělo s 

vyznamenáním

prospělo přijati z 

9.ročníku    

na SŠ

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

neprospělo

I. pol     II. pol

 

 
obr. úklid parku
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Tabulky pololetní a závěrečné klasifikace : 
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 3.A 1,63 1,68 1,00 1,53 1,26 1,00 1,05 1,00 1,27 

 
74 19 14 
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5.A 1,64 2,00 1,00 1,82 1,46 1,00 1,64 1,00 1,00 1,39 
 

55 22 12 

5.B 1,95 2,21 1,00 1,74 1,47 1,00 1,74 1,00 1,00 1,46 
 

53 19 10 
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(%) 

  

               

        
Celkový průměr I. st.   1,23 
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1,55 (%) 

  

                   

          
Celkový průměr II. st. 1,55 
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Testování 
Vzhledem k rozdílnosti vzdělávacích programů na naší škole (paraleně dobíhající 
základní škola a navazující školní vzdělávací program) a k evaluaci výsledků 
vzdělávání bylo testování ţáků zařazeno v 5.,7. a 9. ročníku. 

 

 

 

Zpětná vazba našich absolventů ze školního roku 2009 – 2010  
Jednou ze součástí sebehodnocení školy (autoevaluace) je sledování názorů, dříve 
výsledků, absolventů naší školy po 1. pololetí na SŠ. Při 100% obeslání našich 
absolventů se podařilo získat vyhodnotitelný počet odpovědí ve výši 22,7 %, coţ je 4% 
nárůst oproti minulému roku.  
 
Výsledky nejsou plně validní zastupují jen necelou 1/4 našich absolventů přesto je jako 
hodnotu uvádím. 
Tabulka průměrných bodových ohodnocení: 
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a/ Přípravenost ke studiu v českém jazyce: 4,6 

b/ Přípravenost ke studiu v matematice: 3,8 

c/ Přípravenost ke studiu v anglickém jazyce: 4,6 

d/ Přípravenost ke studiu v německém jazyce: (1 odpověď) 5,00 

e/ Přípravenost ke studiu v biologii – přírodopisu: 3,25 

f/ Přípravenost ke studiu v zeměpise: 3,8 

g/ Přípravenost ke studiu v fyzice: 3,6 

h/ Přípravenost ke studiu v chemii: 3,6 

 
Bodová škála: 

5 – výborná připravenost – moje návaznost na látku základní školy byla bez 
problémŧ 
4 – dobrá připravenost – moje návaznost na látku základní školy byla jen s 
malými problémy 
3 – prŧměrná připravenost – moje návaznost na látku základní školy byla s 
problémy, které počtem odpovídaly úspěšné návaznosti 
2 – podprŧměrná připravenost – moje návaznost na látku základní školy byla s 
problémy, které počtem převyšovaly úspěšné návaznosti  
1 – nízká připravenost - moje návaznost na látku základní školy měla zásadní 
problémy 

 
Pro další zpětnou vazbu byly zvoleny následující otázky, kde uvádíme odpovědi: 
Čeho si na své SŠ významného pro Vaše studium ceníte? 
nevím; většinou výklad učitelŧ pomocí interaktivní tabule nebo projektoru; je v místě 
bydliště; práce na počítači a individuální praxe v oboru; specializace školy nutná pro 
další studium 
 
Čeho si na základní škole významného pro Vaše další studium ceníte? 
kolektiv a dobrá atmosféra, kde si je člověk jist sám sebou; naučili jsme se prezentovat 
pomocí počítače; kamarádské prostředí; práce na počítači a společná práce ţákŧ ve 
skupinách; připravenost po fyzické stránce a v cizích jazycích 
 
 

Co Vám na SŠ pro dobré – kvalitní vzdělávání chybí? (nějaká znalost, dovednost ...) 
v některých předmětech nedostatek času na sepsání poznámek, někteří učitelé 
spěchají s postupem v učební látce; lepší učitel matematiky; neumím se učit; více 
odborné praxe mého oboru 
 
Co Vám na naší ZŠ pro dobré – kvalitní střední vzdělávání chybělo? 
myslím, ţe nic; lepší výuka chemie; schopnost zaměřit se na podstatné a méně 
podstatné věci; více práce na PC nebo v přírodě; u některých učitelŧ chyběl řád, ale 
někteří dokázali zaujmout i bez něho  
 
Jak vnímáte vybavenost SŠ oproti základní škole. 
nejsou pomŧcky pro chemické pokusy, malá tělocvična; počítače ve třídě; nic 
 
Dále se otázky zaměřily na: 

- výroky, které platí pro srovnání přístupu k informačním technologiím na SŠ 
oproti ZŠ 

- “Atmosféra školy” - profesionální zabezpečení 
- školní stravování 
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- srovnání “lidského faktoru” mezi naší školou a SŠ 
- převládající formy studia na ZŠ a SŠ 

 

Využití ICT technologií % 

srovnatelné 40 

nenavazujeme 20 

programujeme -  

nyní omezenější -  

opakujeme známá témata 40 

práce odevzdáváme elektronicky 20 

častěji pracujeme s pedagogy na PC 40 

specializujeme se na určitou ICT odbornost 40 

prezentujeme elektronicky  - 

 

Výroky spojené s atmosférou naší školy % 

dobře přiravená výuka 20 

zodpovědní pedagogové 40 

pomoc učitele mimo výuku 100 

mohli jsme se zeptat 100 

projekty ve výuce 100 

vedení školy v kontaktu se žáky 60 

„škola“ hledá řešení  -  

zajímavá výuka -  

hodně procvičování 40 

hodně práce v  hodině -20 

učení ve škole (ne doma) 20 

střídání činností ve výuce 40 

„škola“ se zajímá o naše názory 20 

pomoc vyučujících při studiu 20 

hodně teorie -20 

smysluplnná výuka 40 

rovné vztahy s učiteli 0 

hodně poslech učitele -20 

práce ve skupině 60 

jednotvárnost výuky -40 

můžeme naše názory sdělovat 40 

pozn. Mínusy jsou nesouhlasem. Pomlčka – 
nebyla odpověď. 

  
 
Chci dodat: Vzpomínám na základní školu v dobrém. Hodně lidí mělo na začátku studia 
problém s chemií. Myslím, ţe by se mělo dbát na základy chemie, jinak je obtíţné 
navazvat na SŠ.   
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9/ Školní druţina   
 

 Počet oddělení počet ţáků 

školní druţina 2 60 

 
Škola otevírá z provozních důvodů kaţdý rok dvě oddělení, obě pro ţáky 1. ročníku aţ 
4. ročníku. Kaţdé oddělení má svou pracovnu. 
Na naší škole byla otevřena dvě oddělení školní druţiny. Přihlášeno bylo celkem 60 
ţáků 1. - 4. ročníku. 
 
Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc. V přípravě programu bylo 
pamatováno na pestrou a zajímavou skladbu zaměstnání. Převaţovala činnost 
odpočinková, zájmová a rekreační. Snaţili jsme se být co nejvíce v přírodě. 
 
ŠKOLNÍ  DRUŢINA  SE  PŘEDSTAVUJE 
Ve školním roce 2010/11 má naše školní druţina dvě smíšená oddělení po třiceti 
ţácích. 
I.odd. – vych.Libuše Břeňová – děti z 1.A, 3.A, 3.B 
II.odd.- vych.Alena Bartošová – děti z 2.A, 3.B, 4.A 
 

Činnost ŠD je zaměřena především na relaxaci po vyučování s důrazem na pohybové 
aktivity na sportovištích a na pobyt v přírodě. 
Plánujeme tematické vycházky, dětské burzy, výlety za zvířátky i do pohádky, exkurze, 
projekty, děti si ze své iniciativity mohou vypracovat úkoly. 
Spolupracujeme s DDM, od listopadu budeme pravidelnými návštěvníky městské 
knihovny. 
V říjnu nás čeká tvořivé odpoledne se stavebnicí „Geomag“. Ve druhém pololetí přijdou 
do I.odd.ŠD vykonávat pedagogickou praxi studenti VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. 
  
Na základě vyhodnocení dotazníků pro rodiče zůstává provoz nezměněn, tj. od 6.25 – 
16.00hod.  
Prvňáčci se ve školním prostředí rychle orientují, začínají zvládat sebeobsluhu ve školní 
jídelně, poznávají nové kamarády. Staronový PC a na něm soubory her na rozvoj 
paměti, postřehu, myšlení a prostorové orientace sklízejí u dětí oblibu. Taky máme 
nová okna, několik rozbitých hraček a pomůcek, naštětí ne kolen a nosů ! 
  
 
Některé pořádané akce: 
Exkurze do Domu dětí 
Burza hraček 
Geomag 
Výlet do pohádky 
Hlavolamy 
Mikulášská tradice 
Vánoční besídka 
Akce knihovna - spolupráce 
Burza hrnečků  
Výstava v muzeu 
S Felixem na cestě kolem světa 
Výstava modelů 
Čarodejnický slet 
Výlet ŠD 
VŠEVĚD – vědomostní soutěţ  

(půlroční pedagogická praxe střední pedagogické školy) 
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obr 7. zimní knihovnický kvíz                     

 

 

 
obr. 8 burza plyšákŧ 
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20/ Poradenské sluţby školy 
 
1. Výchovný poradce pracuje se všemi ţáky, 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 
vyuţívána poměrně často a touto cestou se začíná řešit mnoho drobných problémů, dá 
se jim případně předcházet. Doporučili jsme rodičům, aby se svými podněty přicházeli 
včas.  
 
2.  Za zvlášť důleţitou povaţujeme 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 
ţákem, rodiči, učiteli a odborníkem na daný problém (psychologem, psychiatrem, 
dětským lékařem nebo právníkem). 
 
3. Další oblastí zájmu výchovného poradce je poradenská činnost v profesionální 
orientaci ţáků a v jejich budoucí volbě povolání. Výchovný poradce zprostředkovává 
spolupráci ţáků a rodičů 8.a 9.ročníků s Úřadem práce, středními školami a učilišti. S 
tím souvisí veškerá činnost okolo přihlášek do učebních a studijních oborů. 
 
4. Minimálním preventivním protidrogovým programem se snaţíme, aby byly děti 
informovány a dokázaly nebezpečí čelit. Snaţíme se o co největší informovanost 
učitelů a jsme pravidelnými návštěvníky vzdělávacích akcí. Výchovná poradkyně je 
současně i protidrogovou koordinátorkou. V této oblasti je nejinformovanější osobou a 
děti jí důvěřují. 
 
Výchovný poradce:   Mgr. Miroslava Jirečková 
Konzultační hodiny výchovného poradce byly:  úterý 14.00-15.00 hodin 
Po domluvě moţnost změny. 
 
 

21/ Minimálně preventivní protidrogový program  

 
Garant programu: Mojmír Bogdan 
 
I.     Seznámit ředitele školy s programem (dohodnout základní pravidla realizace 
programu). 
Datum: konec října 
 
II.    Seznámit kolegy s filozofií programu a zaangaţovat je do jeho realizace. 
Datum: čtvrtletní pedagogická rada. 
 
III.   Zajistit průběţnou spolupráci s výchovným poradcem. 
Výchovný poradce je garantem programu. 
 
IV.   Aktivity pro ţáky. 
 
A. Tematické bloky s dětmi. 
Zdravý ţivotní styl. 
Občansko právní základ.  
Psychologie jednání. 
Drogová problematika. 
Poznej sebe – sociální dovednosti. 
Tolerance k odlišnostem. 
Desatero zásad k redukování agrese. 
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Zásady komunikace. 
Konflikt a jeho řešení. 
Právní vědomí. 
Duševní hygiena. 
Jeden svět na školách – drogy. 
Prvouka, vlastivěda, OV, RoV, KOM, Př, TV. 
 
B.  Jednorázové akce. 
Návštěva KROK – krizové centrum Svitavy – téma Drogy. 
Prevence – spolupráce s PČR: 

- doprava, chodci- 1.třídy. 
- vlastní bezpečí – 2. třída. 
- Doprava, hřiště – 4. třídy. 
- Vztahy a šikana – 6. třída. 
- Drogy – 7. třídy. 
- Mravnost, násilí – 9. třída. 
- Beseda se soudcem – 9. třída. 
- „Co je správné a co ne“. – 3. třídy. 
- Majetková trestná činnost- 5.třídy 
- Den s policií ČR – I. stupeň. 
-     Ţivot nebo aids? – 8. třídy. 

Burza škol – Úřad práce Svitavy. 
Návštěva Úřadu práce Litomyšl – volba povolání. 
Test profesní orientace – Pedagogicko-psychologická poradna. 
Jak trávím volný čas. 
Šetření situace v oblasti šikany na škole – dotazník, vyhodnocení, zveřejnění. 
Duševní hygiena. 
Test na ohroţení Poruchami příjmu potravy. 
Proţitkový kurz v rámci projektu Politeia. 
Adaptačně proţitkový kurz v Budislavi pro šesté ročníky. 
 
C.  Stanovení konzultačních hodin pro setkání dětí s preventistou. 
Den: Výchovný poradce:  pondělí, pátek  
         Preventista :   čtvrtek  
 
Čas:  Výchovný poradce:  12:00 – 13:00 hod., 11.40 – 12.40 hod.        

Preventista:   12:30 – 13:30 hod. 
Jinak po předchozí domluvě kdykoli. 

 
Místo:  Kabinet výchovného poradce a preventisty. 
 
D.  Zřízení schránky na dotazy. 
Místo: u vchodu do školy. 
 
V.     Metodické pomůcky, informace, kontakty. 
 
A.  Vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro 
potřeby  
      preventisty a ostatních pedagogů. 
1. Kabinet výchovného poradce a preventisty – vytvořena příruční knihovna a 
videotéka. 
2. Ţákovská knihovna. 
3. Sklad učebnic. 
 
B.  Zřízení stálé nástěnky. 
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Místo: III. patro – nástěnka pro volbu povolání a protidrogovou tématiku. 
 
C.  Shromáţdění všech dostupných informací o institucích, organizacích a 
odbornících, kteří v oblasti protidrogové prevence působí v okrese. 
V kabinetě u výchovného poradce a preventisty,. 
 
VI.    Aktivity pro rodiče. 
 
A.  Informovat Radu školy a SRPŠ a získat jejich podporu. 
Body: 
1. Seznámení s preventistou. 
2. Seznámení s výchovným poradcem. 
3. Seznámení s minimálním preventivním programem. 
 
B.  Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky 
rodičů, zápisy do ţákovských kníţek 
1. Třídní schůzky: - seznámení s výsledky dotazníků a screaningů.                   
2. Pohovory s rodiči – rozhodování o budoucnosti dítěte. 
VII.   Spolupráce s ostatními odborníky (PPP, lékaři, nízkoprahová zařízení,     

sociální odbor, OHS, Policie ČR, okresní protidrogový koordinátor a okresní 
protidrogová komise. 

 
PPP – konzultace. 
KROK Svitavy  - besedy. 
Policie ČR – besedy. 
Komise pro prevenci kriminality mládeţe Svitavy – účast na akcích. 
OHS – konzultace. 
Oddělení sociálně – právní ochrany a prevence kriminality – Mgr. Sylva Přikrylová. 
Spolupráce s Mgr. Voříškem. 
 
VIII.   Volný čas, státní správa a místní samospráva. 
 
A.  Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi 
zabývajícími se vyuţitím volného času dětí a mládeţe. 
Školský odbor MÚ. 
 
B.  DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, 
úřady práce… 
DDM Litomyšl – krouţky. 
ÚP Litomyšl – volba škol. 
 
IX.     Propagace. 
Místní tisk. Rozhlas. Internet. Televize. Školní noviny PIŠKOT. Informační bulletin NA 
ČERVENÉ. Nástěnky výchovného poradce a preventisty. 
 
                                                                                Zpracovaly: Mojmír Bogdan 
                                                                                                    Miroslava Jirečková 
 
 
 

22/ Krizový plán řešení šikany 

 
Šikana je závaţným problémem všech našich škola a všech jejich stupňů. O šikaně je 
jiţ také mnoho napsáno, proto tu uvedeme jen to nejdůleţitější z hlediska krizového 
plánu. 
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A) Stupně šikany: 

1. OSTARKISMUS 
- nejniţší stádium, skupina vyčlení jednoho nebo více ţáku ze třídy, nevšímá si jich, 
ignoruje je. 
 

2. FYZICKÁ AGRESE, TVRDŠÍ MANIPULACE 
-  třída se jiţ fyzicky či agresivně slovně vybíjí na odstrčených spoluţácích, aby se jim 
„ulevilo“. Vylijí si na nich svou zlost za špatnou známku, trest apod. 
 

3. VYTVOŘENÍ JÁDRA 
-  jde jiţ o přechod do pokročilého stádia. Ve třídě se vyčlení jádro agresorů, jejich 
„týrání“ je jiţ systematické, opakované. Zbytek třídy se řídí pravidlem: „raději on neţ já!“ 
 

4. ŠIKANA JAKO NORMA 
-  normy šikany jsou přijaty, fungují jako nepsaný zákon. Z přihlíţečů se stávají 
agresoři, pomahači vůdců. 
Oběť:  

- svoji roli bere jako nutnou. 
- je na tolik vymasírovaná, ţe udělá cokoli. 
- Uţ si nestěţuje, zvykla si. 
 
5. TOTALITA NEBOLI DOKONALÁ ŠIKANA 

-  normy agresorů jsou respektovány naprosto všemi, chybí pocit viny a není tu místo 
pro soucit s utrpením. 
 
Podle Mgr. Renaty Jeţkové má samostatná intervence učitele smysl a šanci 
pouze u prvních dvou stupňů šikany. Od třetího stupně je jiţ potřeba odborná 
pomoc a dohled  ( krizová centra, poradny…). 

 
 Nebezpečím šikany je zejména to, ţe agresorem nezřídka bývá učiteli oblíbený a 
nekonfliktní ţák, a naopak, obětí je ţák učitelŧm nesympatický a protivný. Často se pak 
při odhalení šikany setkáme s názorem, ţe „ten si to zaslouţí, akorát provokuje, patří 
mu to…“. To však neznamená, ţe nejde o šikanu a oběť nepotřebuje pomoc!!! 

 
 VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY 

- DŦLEŢITÉ – neţ se začne s vyšetřováním, je nutné zjistit závaţnost onemocnění. Je 
zásadní rozdíl mezi vyšetřováním pokročilých stádií a první pomocí u počátečních stádií 

šikany. Sledujeme 4 kritéria: 
 

A) zpŧsob chování a výpovědi svědkŧ a obětí –  mluví-li otevřeně 
nebo ustrašeně, nepopírají-li násilí nebo naopak tvrdí, ţe 
neexistuje, zda soucítí s obětí nebo ji třeba ovlivňují. 

 
B) Závaţnost a častost agresivních projevŧ-  dojde-li k těţkému 

zranění, je pravděpodobné, ţe šikana měla nějaký vývoj. 
Gradovala – jedná se tedy o pokročilé stádium. 

 
C) Doba, po kterou šikanování trvalo – údaj, ţe šikanování trvalo 

déle neţ 3 měsíce naznačuje pravděpodobnost vyššího stádia. 
 

D) Počet obětí a agresorŧ – pokud se dozvíme o větším počtu obětí, 
agresorŧ (3-4), lze usuzovat, ţe ve skupině převládly normy 

šikanování  nastolení ideologie. 
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SCHÉMA PRVNÍ POMOCI V POČÁTEČNÍM STÁDIU  PEDAGOG 
1. odhad závaţnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou 

formu šikanování. 
 

2. rozhovor s informátory (ten, od koho to víte) a s oběťmi (INDIVIDUÁLNĚ). 
- rozhovor o vnějším obrazu šikanování 
- rozhovor s obětí/mi 
- podstatné informace si zapisovat! 
- nezpochybňovat, nereagovat obranně! 

 
3. nalezení vhodných SVĚDKŮ – to je nesmírně dŧleţité – pomocí sociometrie, 

ţáci, kteří s obětí soucítí, informátor. Pozor, pedagogové zde chybují, myslí si, 
ţe je to snadné a často se informují přímo u agresora, který označí oběť za 
lháře či provokatéra, i za agresora! 

 
4. individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky 
- rozhovor s jednotlivými ţáky 
- druzí by o těchto rozhovorech neměli vědět, aby nedošlo k zastrašování svědkŧ 
- vhodná taktika: co , jak, kdy se stalo. 

VHODNÉ OTÁZKY (co chceme zjistit): 

 KDO JE OBĚŤ? 

 KDO JE AGRESOR? 

 KDY A KDE K ŠIKANĚ DOCHÁZÍ? 

 JAKOU FORMOU? 

 JAK DLOUHO A JAK ČASTO TRVÁ? 

 PROČ UBLIŢOVALI? 

 JAKÝ TREST NAVRHUJEŠ? 

 PROČ? 

 JAK LZE NÁSILÍ V BUDOUCNU ZABRÁNIT? 
- CHYBA: konfrontace agresora s obětí a svědky 

 
5.   ochrana oběti – šikanované dítě se chrání do doby, neţ se vše vyšetří 
- hlídat jeho příchody a odchody ze školy 
- lze ho nechat doma, ochrana před agresory 

 
6.   rozhovor s agresory – případně konfrontace mezi nimi 
- pokud nejsme dobře připraveni, jde jen o ztrátu času!!! 

 
- vše zapisovat, pŧsobit sebejistě, nesmíme dávat ţádné informace agresorovi (o 

informátorovi a svědcích), to není naše povinnost! 
- připravit si sérii dotazŧ, opakovat jejich pořadí stále dokola, pŧsobit tak, ţe uţ 

vše víme a chceme se dohodnout na řešení. 
- rozhovor je lepší vést ve dvojici pedagogů – vzájemná podpora a pomoc 

vůči aroganci. 
 

7.  výchovná komise: 
-     metoda vnějšího nátlaku 
-     struktura, zápis 

 
8.  rozhovor s rodiči oběti a agresorů 
-     informace o zjištěných údajích a opatřeních 
9.  práce se třídou 

      -   po vyšetření šikany je nutné pracovat s celou třídou 
      -  šikana je problém trvalý 
      -  nutné budovat přátelské vztahy a spolupráci, kolektivní zodpovědnost 
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Výchovnými opatřeními práce nekončí, ale začíná!!! Agresory i oběti by 

měli nadále sledovat v PP poradně nebo u psychologa. 
  
 

VYŠETŘOVÁNÍ POKROČILÉHO STÁDIA ŠIKANY (aţ lynčování) 
 - Tato stádia jiţ neřeší sama škola, je nutné zavolat odborníky  - z PPP, Střediska 

volného času, Policie ČR. Vyšetřování těchto stádií musí být velmi rychlé a razantní, 
škola musí dát jasně najevo, ţe toto chování nestrpí. 

 
1. ochrana oběti 
2. rozhovor s obětí a informátory 
3. nalezení vhodných svědkŧ 
4. rozhovory se svědky – sledujeme soucit s obětí 
5. rozhovor s agresorem aţ nakonec, kdyţ uţ máme dŧkazy. Vše zapisovat! 
6. rozhovor s rodiči agresora, potrestání agresora. 

 
ŠKÁLA OPATŘENÍ: 

 Domluva třídního učitele, informace rodičŧm. 
 Napomenutí a dŧtka třídního učitele. 
 Dŧtka ředitele školy. 
 Sníţená známka z chování. 
 Převedení do jiné třídy. 
 Doporučení rodičŧm zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc. 

 
V mimořádných případech: 

 Doporučení rodičŧm umístit dítě do pobytového oddělení SVP 
 Návrh OSPOP k zahájení řízení o nařízení předběţného opatření či ústavní 

výchovy. 
 

DALŠÍ OPATŘENÍ ŠKOLY: 
 Oznámení 

Ředitel by měl informovat OSPOD a PPP, případně Policii ČR a další orgány. 
 

 Informace učitelskému sboru a jeho účast 
Ředitel by měl svolat mimořádnou schŧzi, seznámit učitele s okolnostmi vzniku a 

vyšetřování případu. Přednese dohodnutý návrh na výchovná opatření a na zpŧsob 
další práce s klimatem třídy. O výchovném opatření nechá hlasovat a vyhotoví zápis 

s domluveným postupem. 
 

 Individuální schůzky s rodiči aktérů případu 
Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorŧ zvlášť, rodiče agresorŧ zvát po jednom páru. 
Jednání je přítomen ředitel, výchovný poradce, preventista, třídní učitel, případně další 

osoby. Je ţádoucí přítomnost obou rodičŧ dětí. Jsou seznámeni s případem a 
opatřeními, která škola přijme.Obě strany podepíší záznam z jednání. Rodičŧm lze 

doporučit, aby nechali své dítě vyšetřit ( PPP, SVP,…) 
 

 Dohoda o vzájemné informovanosti 
Je ţádoucí, aby se škola dohodla s rodiči na vzájemném informování ( výsledky 

vyšetřováním, doporučení psychologa…) 
 

 Třídnická hodina pro žáky 
Ţáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. 

 
 Mimořádná třídní schůzka 
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Rodiče jsou informováni o situaci, prŧběhu vyšetřování a opatřeních proti dalším 
potíţím. Učitel má vţdy na mysli ochranu oběti (nesděluje informace, které by ji mohly 

poškodit), přítomné seznámí s příznaky šikany a kontakty na odborné instituce. 
Schŧzce mŧţe být přítomen odborník. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetenci školy 

případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a ke spolupráci. 
 

ŠIKANA – naplnění skutkové podstaty řady trestních činů: 
 Omezování osobní svobody. 
 Vydírání. 
 Vzbuzení dŧvodné obavy. 
 Loupeţ. 
 Ublíţení na zdraví. 
 Poškozování cizí věci. 
 Znásilnění, pohlavní zneuţití a kuplířství. 

 

 

23/ Školní vzdělávací program  

 
Podle školního vzdělávacího programu se ve školním roce 10-11 začalo vyučovat 
v prvním - čtvrtém a šestém - devátém ročníku. Na webových stránkách školy 
www.skoluskol.cz se s ním můţete podrobně seznámit  Zde také bylo moţné vpisovat 
komentáře a zúčastnit se diskusních fór ke vzdělávacímu programu. 
Zavedením ŠVP do praxe a jeho ověřováním jsme zároveň zahájili evaluaci stávajícího 
ŠVP. Zpracování probíhalo během celého šk. roku a pedagogové mohli do systému 
zapisovat návrhy změn. Výsledkem této evaluace je moţná rekonstrukce stávajícího 
obsahu, doplněním ŠVP. Od roku 2010 jsou součástí ŠVP hodnocené dovednosti, coţ 
je soubor klíčových dovedností, které povaţuje učitel za zásadní pro hodnocení. Vedle 
je sestaven plán exkurzí a akcí navazujících na učební témata školy. 
Aktualizace ŠVP a zveřejnění všech informací je vţdy na webu školy.  
 

 

24/ Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 
Standardní rodičovské schůzky 
Formou spolupráce mezi rodiči a školou se stal v minulém školním roce zavedený 
systém rodičovských schůzek. Letos poprvé se zástupci rodičů pravidelně scházejí 
s vedením školy před rodičovskými schůzkami a následně jsou přímými nositeli 
informací ostatním rodičům. V systému schůzek je začleněna část, kdy se všichni 
rodiče třídy scházejí na 30 minut společně s třídním učitelem a kde je prostor pro 
zástupce třídy. 
Tímto krokem byl zahájen proces začleňování rodičů do ţivota školy a jejich postupné 
zapojení do vznikajících subjektů rodičovské spolupráce se školou (Školská rada, 
občanské sdruţení). 
 
Z důvodu začlenění rodičů do ţivota školy a navázání spolupráce, která je zvláště 
významná v souvislosti s novým Školským zákonem (Školské rady), byl také vytvořen 
nový systém rodičovských schůzek, který dosud na škole neexistoval. Díky systému 
rodičovských schůzek mají moţnost rodiče plánovat čas a návštěvy jednotlivých učitelů 
formou objednávky podle předem předaných informací o prospěchu dětí.  

 

Konzultace žák, rodič, učitel 
Konzultace byly včleněny do systému rodičovských schůzek a konaly se ve čtvrtletí a 
třičtvrtěletí. Jejich organizace vyţadovala změny jednak ve zvětšení časového prostoru 

http://www.skoluskol.cz/
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na 15 minut u třídního a 10 minut u netřídního učitele. Zároveň konzultace probíhaly ve 
dvou dnech a rodičům organizace umoţňovala naplánovat si konzultace se všemi 
v jeden den. 
Aby mohl systém konzultací fungovat bylo nutné zajistit: 
- přípravu ţáků ke konzultaci v třídnických hodinách 
- zaloţit ţákovská portfolia a připravovat práce, které budou součástí portfolií 
- vytvořit sestavu sebehodnotících dotazníků pomáhajících ţákům v sebehodnocení 
svého vzdělávání a zajistit práci s nimi 
Zásadní úlohu v přípravě a realizaci konzultací měli třídní učitelé. 
 
Ke kozultacím probíhal dotazníkový průzkum s výsledkem: 
(Cílem bylo srovnání se stejným obdobím  minulého školního roku.)  

- účast rodičů, kteří schůzky absolvovali formou konzultace, vzrostla o 5% 
- celková účast (včetně rodičů, kteří si formu konzultací nevybrali) vzrostla o 19% 
 

Všechna data jsou k dispozici v části webu školy ke staţení – části „ostatní“.  
 

Občanské sdružení Naše škola v Litomyšli 
Občanské sdruţení bylo zaregistrováno začátkem školního roku 2006 - 2007 a jeho 
prvním předsedou se stal pan Milan Nádvorník. Dalšími zakladateli byli Alena 
Bartošová, Věra Tomanová, Milada Nádvorníková, Mojmír Bogdan a Daniel Janata.  
Po valné hromadě na začátku školního roku byla zvolena nová předsedkyně paní Hana 
Janecká. Tímto krokem se otevřela nová práce sdruţení. Vznikl plán finanční podpory 
školy, který byl realizován formou podpory odměn ţáků školy a příspěvků na školní 
akce dětí, rodičům přispěvatelům.  
OS podporuje čtenářství na I. stupni a mnoho akcí, které jsou schvalovány výkonným 
výborem. Vedel toho pkrývá odměny ţáků udílené na konci školního roku. 
 
Spolupráce s odbory 
Na škole pracuje odborová orgaizace, se kterou dle kolektivního vyjednávání 
spoluracuje vedení školy. Vedním byl schválen tým ve sloţení 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. 
 
 

24/ Školská rada  

 
Školská rada vznikla na základě školského zákona a podnětu zřizovatele - MÚ 
Litomyšl. Volební řád vydaný zřizovatelem předurčuje, ţe sloţení Školské rady je 
šestičlenné čítající dva zástupce rodičů, dva zástupce pedagogů a dva zástupce 
zřizovatele. Za členy pedagogického sboru školy byly zvoleny paní Dagmar Horská a 
Lenka Ondráčková, za zřizovatele se členy rady stali paní Milada Nádvorníková a pan 
Radomil Kašpar a za rodiče ţáků školy byli zvoleni paní Lenka Vacková a paní Věra 
Tomanová. Předsedkyní byla zvolena paní Věra Tomanová. 
Obsah jednání Školské rady jsou zveřejňovány na webu školy.  
 
  

25/ Školní stravování 

 
Školní jídelna byla od září 2010 delimitována z právní podoby organizace a byla 
svěřena firmě Eurest, který začal od září školní stravování zajišťovat. Parametra 
školního stravování včetně spotřevbního koše jiţ proto nejsou součástí výroční zprávy. 
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27/  Výjezdy ţáků mimo objekt školy Mojmírem 
 
 počet výjezdů počet ţáků (cca) 

školní výlety 13 265 

lyţařské kurzy 1 31 

CELKEM VÝJEZDŮ 14 296 

 
a/  Školní výlety 
Na školní výlety vycestovaly všechny třídy školy. Kromě několika ţáků se zúčastňovali 
všichni ţáci tříd. 
cca 270 žáků    t.j. cca  100  % všech žáků školy  
 
Výjezdy na školní výlety se uskutečnily:  
 

třída termín Místo činnost ped. dozor doprava 

1.A 7.6. ZOO Olomouc turistika, 
exkurze 

I. Bartošová autobus 

2.A 7.6. ZOO Olomouc turistika, 
exkurze 

D.Beníšková, 
L.Břeňová 

autobus 

3.A 16.6. Budislav 
 

turistika J.Morávková autobus 

3.B 11.-13.5. Benecko turistika, 
exkurze 

A.Stejskalová autobus 

4.A 16.6. Budislav 
 

turistika V.Hýblová  
 

autobus 

5.A 14.-15.6. Svojanov turistika, 
poznávací 

I.Krejbychová, 
M.Jirečková 

autobus 

5.B 31.5.-1.6. Borová turistika M. Brýdlová, 
V.Hýblová 

autobus 
vlak 

6.A 22.-24.5. Borová turistika, 
outdoor, 
exkurze 

R.Ţáčková, 
I.Kolářová 
 

autobus 
vlak 

7.A 30.5.-1.6. Český ráj turistika, rafty J.Kršková, 
I.Krejbychová 

vlak 

7.B 26.-28.5. Borová turistika L.Drobná, 
J.Kršková 

autobus 
vlak 

8.A 1.-3.6. Český ráj turistika, 
rafty, 
geocashing 

L.Ondráčková 
A.Stejskalová 

autobus 
 

9.A 31.5.-2.6. Olomouc a okolí turistika, 
rafty, zoo 

V.Vích autobus 
vlak 

9.B 6.-8.6. Krkonoše turistika, 
outdoor 

M.Jirečková 
M. Bogdan 

autobus 
 

 

Z některých školních výletů: 
 

  

Školní výlet 1.A a 2.A 

Jeli jsme s prvňákama do ZOO v Olomouci. Byli jsme na Svatém Kopečku, tam jsme 
nakupovali. V ZOO jsme viděli opice s mláďaty a ţirafy, medvědy, netopýry, lamy a 
další zvířata. Zábava byla vylézt na rozhlednu, to jsme se opravdu někteří báli. Ale 
jenom trochu. Odměnou nám byl krásný výhled na Olomouc a okolí. Bylo krásné počasí 
a výlet se nám moc vydařil.     za 2.A Vendulka Nováčková 
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Školní výlet 5.A – Svojanov 

V úterý 14.6 jsme se sešli spolu s paní učitelkou M. Jirečkovou a naší třídní I. 
Krejbychovou na autobusovém nádraţí. Kolem 8.hodiny jsme vyrazili směr Polička. V 
Poličce jsme šli do muzea na výstavu s tématem "Kolovrátek ţivota". Zavedli nás do 
tehdejší třídy Bohuslava Martinů. Po výstavě jsme dostali půlhodinový rozchod po 
náměstí. Potom jsme vyrazili směr Svojanov. Kdyţ jsme dorazili, ubytovali nás na 
ochozu hradu. Měli jsme chvíli na vybalení. Odpoledne jsme šli na "procházku" po lese 
(chvíli jsme si hráli na vláček). Kdyţ jsme přišli zpátky, sbalili jsme si baťůţky a šli jsme 
hrát mega-hru. Paní učitelka Jirečková nás rozdělila do skupin po třech, dva si zavázali 
oči a ten třetí je vedl (neměl zavázané oči). Cestou jsme plnili různé úkoly, jako např. 
kaţdý si měl vyměnit dva kusy oblečení, nakrmit vidícího DOBROU MÁMOU, obvázat 
obvazem vidícímu hlavu atd. No prostě celé odpoledne jsme hráli hry. Pozdě večer 
jsme plnili stezku odvahy. Ráno po snídani jsme šli na prohlídku hradu a pomalu se 
začali balit. Po obědě jsme vyrazili domů.     

VŠEM SE VÝLET LÍBIL! Anna Kašparová, Anna Chadimová 

 

"Škola v přírodě" 

V polovině května jsme se vydali do Krkonoš, abychom si uţili společné 3 dny. Hned 

první den byl pro nás hodně náročný, protoţe jsme museli zdolat naši nejvyšší horu 

SNĚŢKU, a to ne lanovkou, ale pěšky. Počasí nám přálo, na vrchol jsme všichni vylezli 

a mohli jsme se rozhlédnout daleko do krajiny. Cesta zpátky k autobusu jiţ nebyla tak 

náročná. Pan řidič nás potom odvezl k našemu krásnému penzionu na Benecko, kde 

jsme byli ubytovaní. Rozdělili jsme se na pokoje. Odměnou za náš výstup na Sněţku 

byl náš oblíbený Ozák. Další dny jsme se učili, soutěţili, vytvářeli obrázky z přírodnin a 

poznávali okolí Benecka. Také nechyběla malá noční hra. Moc se nám tam líbilo a ještě 

bychom tam klidně zůstali. Ţáci 3.B 

 

Výletníci ze 3.A 

Za sebou máme úspěšně třetí třídu a za odměnu po naší náročné práci jsme se dali do 
putování po blízkých i dalekých krajích naší krásné vlasti. Ta putování byla celkem tři. 

Začali jsme koncem dubna výletem do Prahy. Skvělé! Kromě toho, ţe jsme navštívili 
filmové a televizní ateliéry na Kavčích Horách, památný Vyšehrad s Horymírem se 
Šemíkem v sedle, kymácející se rozhlednu na Petříně s výhledem na Prahu a tajuplné 
bludiště, Praţský hrad a Karlův most, také jsme si vyzkoušeli jízdu všemi dopravními 
prostředky aţ na loď a letadlo. Praha nás naprosto okouzlila. 

Den dětí 1. června jsme oslavili na výletě do Brandýsa nad Orlicí, na který jsme podle 
našich zvyklostí jeli opět vláčkem. Oslava se vydařila, protoţe pan Učitel národů Jan 
Ámos Komenský nás přivítal v romantickém údolí s výhledem na řeku Orlici s 
ponaučením, jak je důleţité se poctivě učit. Oslavu jsme sladce zakončili v místní 
vyhlášené cukrárně. 

Na třetím putování v polovině června jsme se rozhodli pokořit nedalekou rozhlednu na 
Kozlovském kopci u České Třebové. Podařilo se všem a za odměnu nám byl 
neskutečný výhled aţ ke Krkonoším a úţasný pocit, ţe jsme zase překonali trochu toho 
strachu a stali se na počátku prázdnin zase o něco odváţnějšími. A kdo by dlouho 
odolával blíţícím se prázdninám? Uţ ať jsou tady!  
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b/  Lyţařské zájezdy 

LVZ 8.ročníku 

V letošním školním roce se uskutečnil lyţařský výcvik pro ţáky 8. tříd v době od 14.2. 
do 19.1.2011 v lyţařském středisku Čenkovice. 
 
Třídy:    8.tříd 
Vedoucí akce:             Mgr. Vítězslav Vích  
Pedagogický dozor:  Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Mojmír Bogdan   
Zdravotník:  Mgr. Lenka Ondráčková 
Místo:    Hotel Atlas - Větrník, Čenkovice, Orlické hory  

(60 km od Litomyšle), tel.: Telefon / fax: +420 465 391 232 
  
Odjezd:   14.2.2011  
Příjezd:                       19.2.2011 
Pouţitý dopravní prostředek: autobus 
 

Lyţařský kurz 
Termín: 14.2. – 19.2.2011   ( pondělí aţ sobota ) 
Místo: Hotel Atlas - Větrník, Čenkovice, Orlické hory (60 km od Litomyšle), tel.: Telefon 
/ fax: +420 465 391 232  
mobil: +420 731 175 750 
Odjezd:  14.2.2011 v 800 hod., parkoviště u II. ZŠ 
Stravování: Hotel Atlas ( snídaně, obědy, večeře ) 
Lyţování – výcvik: 500 m od chaty vlek s umělým zasněţováním 
  ceny permanentek dle dovednosti dětí 
  časová: celodenní ……cca 270,- Kč 
    polodenní ……cca 150,- Kč 
Ceny jsou orientační.  
Program: Cíle kurzu – naučit a zdokonalit jízdu spojovacími oblouky. 
 1. den – příjezd, rozřazení do druţstev, večerní přednáška 
 2. den – základní výcvik, večerní přednáška 
 3. den – základní výcvik, večerní přednáška 
 4. den – volno, pěší procházka, večerní přednáška 
 5. den – základní výcvik, večerní přednáška, vyhodnocení 
 6. den – vyhodnocení kurzu, odjezd 
 Náklady: 2 200,- Kč – ubytování, stravování, doprava 
 Doporučená částka na vleky: 1500,- Kč 
  
 třída  termín   ţáci 8. tříd  ostatní ţáci 
8.A  14. - 19.2.  19  ţáci  12 ţáků  

Celkem   19   12 
 Celkem 31 ţáků školy, coţ je cca 11,7 % ţáků školy. 
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obr 8. lyţařský výcvik 

 
 

28/  Česká školní inspekce (ČŠI ) a výsledky ostatní kontrolní činnosti  
Nebyly nové, uvedeno z minulého roku: 

Inspekce ČŠI zaměřená na soulad školního vzdělávacího programu s Rámcovým 
vzdělávacím programem ze dne 2.6.2010. 
Závěr: 
„ Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního 
vzdělávacího propgramu Základníš školy Litomyšl, U Školek 1117, 57001 Litomyšl. 
Srovnávací analýzou uvedených dokumentů s platným zněním Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo zjištěno: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem ŠVP pro základní 
vzdělávání Základní školy Litomyšl, U Školek 
je po formální stránce v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání.“ 
 
 
a/ Ostatní kontroly a opatření 
Nebyly nové, uvedeno z minulého roku: 

 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Tématická poţární kontrola ze dne 3. února 2010 provedená nprap. Bc. Rostlislavem 
Hertlem – vrchním inspektorem 
Předmět kontroly: 

- označení míst tísňového volání 
- přístup a provozuschopnost spojovacích prostředků 
- kontrola volných příjezdových komunikací 
- označení rozvodných zařízení, hlavních vypínačů 
- označení nouzových (únikových) východů 
- trvale volně průchodné komunikační prostory 
- kontrola nástupních ploch 

 
Zjištěno: 

- chybějící označení z tělocvičny a doplnění dlaších do směru úniku 
- zajištění moţnosti otevřít únikový východ z odlehlé části šaten u tělocvičny a z 

tělocvičny 
 
Kontrolní dohlídka ze dne 24. června 2010 provedená nprap. Bc. Rostlislavem Hertlem 
– vrchním inspektorem 
Kontrola provedných opatření – opatření byla ve stanovené lhůtě splněna. 
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Kontroly BOZP a PO 
Nebyly nové, uvedeno z minulého roku: 

Pro školu zajišťuje tuto sluţbu smluvně pan Karel Zeman, který provádí kontroly 
průběţně. Závěry hlavních kontrol jsou předmětem protokolů, ostatní namátkové 
kontroly nejsou  protokolovány a slouţí k okamţitému .  
Všechny zjištěné nedostatky jsou obratem odstraňovány (viz. malé zábradlí u vstupu do 
školy – více jak 4 schody). 
 
 
Veřejnosprávní finanční kontrola finančního odboru MÚ Litomyšl   
Město Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl 570 20, IČO 00276944  
 
PROTOKOL  
o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. I zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů s odkazem na * 15 zákona Č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“), ve znění pozdějších předpisů u 
Základní školy Litomyšl, ul. U Školek 1117, Litomyšl, IČO 47487267. 
 
Předmětem kontroly pouţití poskytovaného příspěvku na provoz organizace v účetním 
období r. 2007 a dalších ekonomických činností.  
 
Kontrola na místě byla vykonána v období od 3. 5. 2011 do 13. 5. 2011. Pověření ke 
kontrole ve smyslu * 13 odst. I zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona Č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole vydal místostarosta města Litomyšle dne 11. 4. 2011 
pod číslem. 
 
Kontrolu provedl: jindřich Bulva, kontrolní pracovník 
Kontrolovanou osobu zastupovali; Mgr. Daniel Janata, ředitel školy, Eva Sedliská, 
účetní . 
 
Předmět kontroly: 
Kontrola byla vykonána ve smyslu ustanovení zákona 320/2001 Sb., o Finanční 
kontrole ve veřejně správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s cílem 
přezkoumání a ověření údajů o nákladech a výnosech rozpočtu organizace včetně 
peněţních operací a údajů o tvorbě a pouţití peněţních fondů ve smyslu právních 
předpisů o účetnictví, předpisů vydaných zřizovatelem a vnitřních předpisů vydaných 
ředitelem organizace a dáte porovnání rozpočtu, přiznaných dotací, grantů apod. 
Předmětem kontroly bylo rovněţ ověření stavů pohledávek a závazků. Prověření 
účinnosti systému sledování výnosů, uplatňování metod výběrových řízení pro 
zadávání zakázek atd. Při kontrole bylo téţ posuzováno hledisko dodrţení účelu, 
efektivnosti a formální správnosti dokladů u přezkoumávaných operací. 
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Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového 
pojištění 
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29/  Účast ţáků v soutěţích  

 

 
SOUTĚŢE POŘÁDANÉ DOMEM DĚTÍ V LITOMYŠLI 
Následující tabulky ukazují výsledky a umístění našich ţáků, kteří do zvolených soutěţí vstupují 
zcela dle svého zájmu. 
 
Název soutěže    umístění jméno a ročník 
Zpívání 2011    celkem 4 ţáci 
     1. místo  Michaela Janecká 
       Aneta Bálská 
     2. místo  Aneţka Beníšková 
     3. místo  Adéla Hertlová 
     Vojtěch Toman, Anna Kašparová, Romana Drahošová 
 
Oblastní kolo přespolního běhu celkem 3 ţáci 
Okresní kolo přespolního běhu celkem 3 ţáci 
  
Přírodovědná sazka    celkem 9 ţáků 
     3. místo  Martin Randa 
     3. místo  Martin Randa 
     2. místo  Václav Tobek 
     3. místo  Václav Tobek 
     2. místo  Václav Tobek 
 
Zeměpisná sazka    celkem 61 ţáků 
     1. místo  Václav Tobek 
     1. místo  Václav Tobek 
     1. místo  Václav Tobek 
     3. místo  Martin Randa 
     2. místo  Daniel Fikejs 
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     2. místo  Daniel Fikejs 
 
     1. místo  Tomáš Janecký 
     3. místo  Michal Frank 
     1. místo  Štěpán Kozák 
     3. místo  Tomáš Janecký 
 
Dějepisná sazka   celkem 11 ţáků  
     1. místo  Václav Tobek 
     1. místo  Václav Tobek 
     1. místo  Václav Tobek 
     1. místo  Michal Frank 
     3. místo  Michal Frank 
 
Den Země od 4. třídy  

2. místo  1.A 
5. místo  5.B 
4. místo  4.A 

 

Preventant Cup 2011   
1. místo smíšené druţstva 

 
McDonalds Cup 4.-5.tř.   

2. místo 
 
McDonalds Cup 1.-3.tř.   

2. místo 
 
Běh Černou horou    

účast 18 ţáků 
 
Turnaj ve vybíjené 4.-5.tř. chlapci  

2. místo 
 
Turnaj ve vybíjené 4.-5.tř. dívky  

1. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve vybíjené 4.-5.tř. dívky  

1. místo (okresní kolo) 
 
Turnaj v basketbalu 8.-9.tř. dívky  

2. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve florbalu 4.-5.tř. chlapci  

1. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve vybíjené 1.-3.tř. dívky  

1. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve vybíjené 1.-3.tř. chlapci  

2. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve florbalu 6.-7.tř. chlapci  

1. místo (okresní kolo) 
 
Turnaj ve stolním tenisu 8.-9.tř. dívky  

1. místo (oblastní kolo) 
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2. místo (oblastní kolo) 
 
Turnaj ve stolním tenisu 8.-9.tř. dívky  

1. místo (okresní kolo) 
2. místo (okresní kolo) 

 
Turnaj ve stolním tenisu 8.-9.tř. dívky  

3. místo (krajské kolo) 
 
Turnaj ve stolním tenisu 6.-7.tř. chlapci  

3. místo (okresní kolo) 
 

Turnaj ve stolním tenisu 6.-7.tř. chlapci  
1. místo (oblastní kolo) 

 
 
HLEDEJ BEDŘICHA SMETANU 
Ve třetím zářijovém týdnu v rámci festivalu Mladá Smetanova Litomyšl byla vyhlášena 
interaktivní soutěţ „Hledej B. Smetanu“ pro ţáky 6. a 7. tříd. Celkem se této soutěţe 
zúčastnily tři druţstva z naší školy.  
Na 14 stanovištích ve městě hledali otázky o ţivotě B. Smetany, které bylo třeba 
zodpovědět. Odpovědi bylo moţné hledat i na internetu.  
 
 
Matematický klokan  
V pátek 18.3.2011 proběhla na naší škole celoevropská soutěţ Matematický klokan. 
Matematická soutěţ vznikla přibliţně v roce 1981 v Austrálii a v roce 1991 se rozšířila 
do celé Evropy. Dnes se jiţ této soutěţe účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěţících 
ze 30 zemí Evropy sdruţených v asociaci Klokan bez hranic, jejíţ koordinační centrum 
je v Paříţi. Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěţící jsou 
podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída 
ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). 
Soutěţí se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takţe ţáci a studenti 
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve 
všech kategoriích soutěţící řeší 24 testových úloh, přičemţ vybírá jednu z pěti 
nabízených moţností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtíţnosti, 
za správnou odpověď získává soutěţící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu 
jeden bod strhává. Aby soutěţící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 
24 bodů, takţe lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin 
a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je 
doba řešení 75 minut. Vzhledem k zájmu malých ţáčků byla zaloţena nová kategorie 
Cvrček pro ţáčky 2.- 3.tříd, kteří řeší během 45 minut 12 úloh.  
Zde uvádím nejlepší řešitelé naší školy: 
Kategorie CVRČEK:  
1.- 2. Kateřina Filipi 3.A, Ludmila Tobková 3.B, 54 b. ,  
3. Aneta Marešová 3.A, 52 b. 
 
Kategorie KLOKÁNEK:  
1. Radim Šulc 5.A, 99 b.  
2. Michala Červená 5.A, 95 b. 
3. Anička Chadimová 5.A, 87 b. 
 
Kategorie BENJAMÍN:  
1. Marek Šulc 7.A, 79 b. 
2. Jakub Motyčky 7.B, 70 b. 
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3. Jan Tománek 7.B, 68 b. 
 
Kategorie KADET:  
1. Tomáš Janecký 9.B, 82 b. 
2. Daniel Krejbych 8.A, 77 b. 
3. Eliška Dvořáková 9.B, 74 b. 

  

 
Olympiády 
Okresní kolo ZO   úspěšný řešitel  Veronika Kovářová 
     úspěšný řešitel  Michal Frank 
 
 
 

  
V průběhu roku se naši ţáci zúčastňují mnoha sportovních soutěţí, které organizuje 
Okresní rada AŠSK, DDM v Litomyšli, škola, ale i jiné instituce. Naši ţáci a ţákyně 
nevynechávají ţádné sporty a soutěţe, které jsou pro ně organizovány. Děti se samy 
zapojují a také se spolupodílejí na organizaci těchto soutěţí. Velmi dobře reprezentují 
naší školu a jsou příkladem pro ostatní. Největší radost vţdy máme z přirozené 
iniciativy, nasazení a touhy po vítězství v bojích o co nejlepší umístění. Konkurence a 
soupeři bývají také velmi dobří a zdatní. 
Ve škole tradičně organizujeme v době vánočních a velikonočních svátků také 
sportovní soutěţe, ve kterých zápasí ţáci proti učitelům ve florbalu, basketbalu, fotbalu 
a volejbalu. Akce se vţdy setkává s velkým zájmem a není poraţených ani vítězů. 
Zpravidla nakonec vítězí ţáci. 
Ještě není konec školního roku, další sportovní akce nás čekají. Blahopřejeme všem 
ţákům za velmi pěkné výsledky v mnoha sportovních soutěţích, které byly dosud 
uskutečněny a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci naší školy. 
 
 

 
obr. 10 finalistky celostátního kola ve vybíjené 

 

 

Do třetice všeho dobrého 

Ve dnech 6. - 7. 6. 2011 se ţákyně 5. tříd zúčastnily jiţ třetím rokem celorepublikového 
finále ve vybíjené, které se tradičně konalo v kempu Pecka poblíţ Nové Paky. Ze 16 
druţstev byly nalosovány 4 skupiny, z nichţ mohla postoupit po základním kole do 
první osmičky pouze první 2 druţstva. Naše dívky postoupily z 1. místa a druhý den 
bojovaly o umístění. Všechny tyto zápasy vyhrály. Osudná jim však byla jediná prohra z 
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předchozího dne, která se jim počítala a rozhodla, ţe budou hrát zápas o 3. místo. Po 
"infarktovém" prodlouţení nakonec děvčata získala bronz. Velkým oceněním byla také 
cena Fair play, kterou věnovala předsedkyně Českého klubu fair play Květa Jeriová-
Pecková. Tuto cenu získala naše ţákyně Denisa Vodehnalová. Bronzové medaile 
vybojovaly tyto hráčky:  

Jana Kalášková, Linda Kalivodová, Michaela Koudelová, Anna Vrabcová, Anna 
Chadimová, Denisa Vodehnalová, Sára Leitnerová, Aneta Křivková, Adéla Kmošková, 
Markéta Kutová, Anna Kašparová a Markéta Venclová.  

 

Stolní tenis 

Ţákyně naší školy z 8. a 9. tříd vyhrály ve stolním tenise jak oblastní, tak krajské kolo a 
dostaly se aţ do krajského kola, které se konalo v Holicích dne 10.11. 2010. Děvčata 
vyjela v 8:00 hod. s panem učitelem Bogdanem. Dojeli do Holic a uţ po cestě se jich 
zmocňoval strach ze selhání. První zápas holky vyhrály, a tak uţ se tolik nebály. Pak uţ 
to nebylo zas tak slibné, ale nedaly se bez boje. Domů si vezly krásnou medaili  a 
diplom za 3. místo. Do Holic to dotáhly Kateřina Průţková a Barbora Klusoňová z 9.B.  

  

Výlety na kolech 

V úterý 14. září jsme si vyjeli na kolech na Andrlův Chlum. Hned po prvním kopci ještě 

v Litomyšli jsme cítili, jak nám ubývá sil. Řadu spadlých řetězů zahájil Lukáš Kavka, 

kterému se navíc na řetězu udělaly dva uzly. Jelikoţ s námi jeli dva ochotní a šikovní 

učitelé, řetěz se nahodil a jelo se dál. Vůbec nám nevadilo, ţe nám cestu zkomplikovala 

objíţďka, jeli jsme vesele dál. Na kousku cesty jsme si vyzkoušeli, jak se jede po silnici 

bez asfaltu a jak je kolo těţké. Po zdolání několika kopců jsme konečně dorazili do cíle, 

kde na nás čekala "odměna" v podobě 183 schodů na rozhlednu. Kdyţ jsme se tam 

doplazili, zjistili jsme, ţe je tam ukrutná zima. Cesta zpátky uţ naštěstí proběhla hladce, 

bez jakéhokoli karambolu a my jsme se vrátili unavení domů.  

Dne 23. 9. 2010 jsme opět vyrazili na projíţďku na kolech. Cílem naší cesty byl pramen 

Loučné. Jeli jsme přes Benátky, Čistou, ... všechno mírně do kopce. Na konci Čisté 

jsme udělali první zastávku " U Zběhlíka", kde jsme zchladili svá hrdla. Po půl hodině se 

znovu nasedlo na kola a jelo se dál. Po mírném stoupání nastal nečekaný zvrat v 

podobě velkého kopce s otáčkou jako bonus. Kdyţ ho člověk zdolá, čekal by odměnu 

(rovinu). Ta tam celkem byla, ale foukal proti nám takový vítr, ţe i kdyţ jsme šlapali jako 

blázni, stáli jsme skoro na místě. Kdyţ jsme dorazili k "cíli", zjistili jsme, ţe to není ono a 

pokračovali v hledání. Na třetí pokus jsme pramen nalezli a mohli jsme se vrátit po 

stejné cestě domů. Na památku jsme si vezli seno omotané na přehazovačce. Jelikoţ 

jsme celou cestu tam jeli do kopce, cesta zpět byla rychlá. Na první zastávce jsme 

ale zjistili, ţe jsme někde po cestě ztratili pana učitele Vícha. Kdyţ konečně dojel, mohli 

jsme pokračovat dál a zase se zastavit "U Zběhlíka", tentokrát i na něco k snědku. Po 

"malém" nedorozumění v restauraci jsme se mohli šťastně vrátit domů. Poněvadţ bylo 

krásné počasí a provázela nás dobrá nálada, máme na výlet prima vzpomínky.                       

cyklisté z 9.B 

 

29/  Cizí státní příslušníci 
 

stát počet ţáků 

Ukrajina 2 
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30/ Vybavenost školy  
 
ODBORNÉ PRACOVNY 
- chemická laboratoř 
- jazyková učebna anglického jazyka 
- jazyková učebna německého jazyka 
- ICT pracovna  
- školní druţina 1 a 2 
- prezentační místnost s interaktivní tabulí 
- projektová pracovna 
- tělocvična 
- posilovna 
 
Další specializovaná místa na škole: 
- internetový koutek 
- čtenářské a relaxační koutky na chodbách 
- herní kout dětí I. stupně 
- pobočka městské knihovny  
 
 
ICT pracovny je vybavena multimediálními PC se 17“ LCD monitory. Součástí 
pracovny jsou také jazykové a další tituly CD-ROMů. Na server slouţí rozsáhlý blok 
výukového softwaru v plném síťovém vyuţití, které je pedagogům dostupné z počítačů 
ve sborovně. 
 
Všechny počítače školy jsou prostřednictvím serveru a pevného připojení ADSL 
rychlostí 12 MB/s napojeny na internet. Škola má zaloţenu vlastní doménu 
www.skoluskol.cz , na které provozuje svůj web – redakční systém. Mailové adresy 
jsou přesměrovány na systém osobních  e-mailových schránek:  
 univerzální  - info@skoluskol.cz  

u pedagogů  -  prijmeni@skoluskol.cz  
školní jídelna - jidelna@skoluskol.cz  

Počítačová pracovna dostala ve školním roce 07-08 nová PC, která nahradila velká 
původní. Tím vznikl problém s ergonometrií PC stolů pro klávesnici, výše LCD panelů 
apod. Proto došlo k výměně desek stolů, úpravě jejich výšky a výšky podkladových 
desek pro monitory. Zároveň byly vytvořeny šachty na kabeláţ apod. Desky stolů jsou 
v ţivých barvách, které jsou bliţší dětskému prostředí a příjemné pro práci. Ve školním 
roce 07-08 byly navýšeny paměti RAM na 768 MB a vytvořeny šachty na kabeláţ. 
 

 - Prezentační místnost 
Omezený prostor školy a překročená kapacita tříd, oproti stavebně plánovaným, nás 
vedla k začleňování a vytváření nových prostor, např. z částí velkých chodeb, které jsou 
nevyuţívány. Prvním počinem na škole byla prezentační místnost, která vznikla 
z chodby ve druhém patře před kancelářemi. Ohraničením výklenku z části prosklenou 
příčkou jsme vytvořili místnost, kde se můţe pracovat bez omezení lavicemi. Naleznete  
zde dataprojektor a PC s prezentačními schopnostmi – promítat obsah z počítačové 
sítě, internetu, ale zároveň z medií jako je DVD apod. Vše je pak doplněno ozvučovací 
jednotkou pro kvalitní prostorový zvuk.  
V této místnosti promítáme třídám z kteréhokoliv média, připravujeme si prezentace 
z počítačové sítě a např. pořádáme školení pro pedagogy apod. Stejně tak mohou ţáci 
prezentovat to, co si připraví pro ostatní, či výsledky své práce. Promítaný „referát“ 
s přímým komentářem je i dobrým cílem pro hodiny informatiky.  Zároveň vyuţíváme 
v místnosti dobrý prostor pro setkání s rodiči na jednání Rady školy či občanského 
sdruţení.  

http://www.skoluskol.cz/
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Jsme rádi, ţe nás v takových aktivitách podporuje Rada města včetně pana starosty. 
 
  - Herní kout 
Před školní druţinou se vyskytuje prostor, kam jsme dodali vybavení umoţňující zvláště 
ţákům prvního stupně příjemnou pohybovou a aktivní relaxaci mezi jednotlivými 
hodinami. Děti včetně druţinových vyuţívají prostor od pohybových aktivit plánovaných 
učitelem či vychovatelem aţ po vlastní radování se z pohybu. Vybudovaný prostor se 
stal ţádaným a věřte nám, ţe nás to opravdu těší.    

 
 - Projektová místnost 

Největší akcí poslední doby je projektová místnost, která vznikla namísto bývalé deváté 
třídy a nefungující pracovny fyziky. Tato bývalá fyzikální laboratoř patří mezi největší 
místnosti na škole. Díky sníţení počtu tříd vznikl prostor pro realizaci projektů, umístění 
pracovišť vhodných k projektové práci, základ školní knihovny včetně PC pracoviště 
napojeného na internet. Rada Města Litomyšl schválila tuto investici, a tak tato smělá 
myšlenka, čítající práce na několik let, mohla být zahájena. Pracovna ve své podstatě 
umoţňuje, aby kaţdá třída druhého stupně mohla pracovat v projektové místnosti např. 
dva dny v měsíci. Naši ţáci získají moţnost prakticky ověřit v projektu získané 
vědomosti a naplňovat například obsah průřezových témat. 
 
 - Internetový koutek 
Na chodbě školy vznikl koutek se třemi počítači, kde mají ţáci volný přístup k internetu 
a mohou si podle zveřejněných pravidel vyhledávat různé informace. Kromě jiného 
umoţňuje internetový koutek přístup k našemu webu školy, jeho fotogalerii, článkům a 
věříme, ţe to do budoucna pomůţe vyuţívat a rozšiřovat naše webové sídlo. 
 

-      Jazykové centrum 
Sestava tří učeben ve třetím patře. Jedna pracovna německého jazyka, z přepaţené 
chodby vzniklá pracovna anglického jazyka a ze sousední malé třídy druhá pracovna 
AJ. Obě anglické pracovny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a obě 
třídy jsou vybaveny novými bílými popisovacími tabulemi. Všchny třídy pak mají 
jednomístné stolky pro netradiční a např. konverzačně zajímavé prostředí třídy. 
 

-      Čtenářské a relaxační koutky 
Z podpory města za sběr starého papíru jsme získali finanční prostředky, které jsme po 
projednání na ţákovském spolkuinvestovali do čtenářských a relaxačních koutků na 
chodbách školy.  
Jedná se o kobercovou plochu, na které se nacházejí sedací pytle. Ty umoţňují změnu 
sezení proti běţné lavici a přinášejí i určitou relaxaci. Celý prostor je doplněn malým 
regálem na časopisy, které přinášejí sami ţáci. Vţdy se doma najde nějaký jiţ přečtený 
časopis, který si rádi přečtou ostatní spoluţáci. 
 

-      Šatní skřínky 
Díky finanční podpoře Města Litomyšl byl v minulém roce zrekonstruován prostor šaten 
a vybaven šatními skříňkami, které lépe zabezpečují osobní věci ţáků a nabízejí určitý 
komfort včetně osobní odpovědnosti kaţdého ţáka. Dva ţáci budou mají jednu skříňku. 
Sestavy skříněk jsou sestaveny do barevných sektory, očíslovány s přidělením 
obrázků. 
 

-       Školní druţina 
Nová školní druţina, kterou jsme otevřeli na začátku š. roku 08-09 v přízemí školy, 
dostala nový nábytek a koberec. Postupně byl vybavován její interiér. Druţina v přízemí 
se stala hlavní druţinou dobře přístupnou dětem i rodičům, ráno i odpoledne. Obě 
oddělení druţiny tak nyní mají dostatečně kvalitní zázemí pro ţáky a jejich volný čas. 
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-       Posilovna 

Posilovna byla zprovozněna u tělocvičny v místnosti, kde bylo doskočiště pro skok 
vysoký. Vybavena je posilovací věţí, rotopedem, stepprem, eliptickým a veslovacím 
trenaţérem a malou lavičkou s činkami. Ţáci ji vyuţívali v hodinách tělocviku, ale i ve 
volném čase, po dohodě s učitelem, který zabezpečuje pedagogický dozor. 
 
 

-    Školní dílna 
Školní dílna vznikla z původní školní druţiny v přízemí. Jejím vytvořením chceme 
podpořit manuální dovednosti ţáků, práci s různými materiály na naší škole. Vybavení 
školní dílny je zánovní, z doby před cca 14 léty. Dílně minulá léta chyběl prostor, který 
jsem vytvořením nové ŠD vytvořili. 
 
 

-       Pracovna interaktivní tabule 
Minulý školní rok jsme přestěhovali interaktivní tabuli s počítačem do pracovny 
němčiny. Záměr byl jednoduchý. V počítačové pracovně byla interaktivní tabule 
blokována pracemi s PC. Nové umístění mělo šanci přivést více učitelů a tříd 
k interaktivní tabuli. Bohuţel se tak nestalo. Nově připravovaná pracovna (výhradně 
pro práci interaktivní tabulí) pravou úlohu a častý přístup k interaktivní tabuli umoţňuje. 
 
 

- Jednomístné lavice v kaţdé třídě 
Postupně byly nakupovány nové jednomístné lavice nyní do všech tříd školy. Jejich 
variabilita přináší i větší osobní odpovědnost, kaţdého ţáka a podporuje současné 
metody formy učení. 
 
   

- Mobilní dataprojektor s notebookem 
Jedním z inovačních záměrů se stala i varianta instalace wifi sítě ve škole a zajištění 
mobilního pracoviště s dataprojektorem a internetem. Tím vznikla velká příleţitost 
promítat data z internetu, DVD a soubory z počítačové sítě po celé naší škole. Toto 
řešení bude realizováno v nejbliţší době. 
 

- Mobilní interaktivní tabule 
Z prostředků EU peníze školám byly zakoupeny dvě mobilní plasmové interaktivní 
tabule určené pro I. stupeň. Třídy v přízemí a prvním patře tak mají tuto techniku 
k dispozici a mohou ji efektivně vyuţívat, aniţ by byla potřeba v kaţdé třídě napevno 
umístěná tabule. Sestavy interaktivních tabulí jsou připojeny na školní wifi síť, a tak je 
zde dostupný internet a data ve školní síti. 
 

- Počítač v kaţdé třídě, WIFI síť 
Z prostředků EU peníze školám byly upgradovány  starší počítače, které škola 
zakoupila v roce 2007 a umístěny do kaţdé třídy a pracovny. Z prostředků byla 
vybudována školní síť s kabelovým rozvodem. 
 

- Nové počítače v PC pracovně a nový server 
Z prostředků EU peníze školám byly dále pořízeny nové počítače s aktuální SW 
výbavou. PC pracovnu doplňuje 8 notebooků pro mobilní práci  a nový server, který 
celou novou školní síť zabezpečuje. 
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32/ Akce školy 
 

 
Jednou za dva roky pořádá naše škola celoškolní projekty, které byly nyní zaměřeny 
na tvorbu učebních materiálů a pomůcek. Kaţdá třída vytvářela výukový materiál a 
hodnoutou projektu měl být fakt, ţe ţáci prostřednictvím projektu mají moţnost více 
pochopit učební témata a vytvořit materiál k veřejné školní prezentaci. 
 

 

PROJEKT ŠKOLY 2011 
TŘÍDA TÉMA - VÝSTUP 

1.a 9. Lidské tělo - obrazy 

2.A Léto - letní dopisy Slunci; tipy na výlety  

3.A Domov, vlast, kamarádi EU - mapy, obrazy 

3.B 
Pěčujeme o své zdraví - postava a části těl, 
plakáty 

4.A Přemyslovci - rodokmen, malba na zeď 

5.A Habsburkové - rodokmen, malba na zeď 

5.B Tělo, smyslová ústrojí - obrazy, skládanky 

6.A Anglická pexesa 

7.A Stavební slohy - mapa ČR či VČ (s osvětlením) 

7.B Výtvarné techniky - soubor prací 

8.A 
Pythagorova věta - výukový pracovní model 
na mag.tabuli 

skupina 
deváťáků Solární kolektor - model s popisem funkce 

skupina 
deváťáků Modely těles 
 
Výstupy budou umístěny v prostorách školy. 

 

 

 
Projekt  EU peníze školám přinese do naší školy téměř 1,5 milionu korun. Prostředky 
vyuţijeme několika směry. Rozšíříme výuku dělením hodin a podporou volitelných 
předmětů v oblastech výuky cizího jazyka, matematiky a přírodních věd. 
Nezapomínáme také na čtenářství. Dalším zásadním krokem posílíme vybavení 
informačními technologiemi s důrazem na interaktivní výukové prostředky tak, aby 
kaţdé patro mělo k dispozici vybavení. Zároveň je naším úkolem vytvořit vlastní 
výukové objekty z různých vzdělávacích témat a napříč celou školou. Ty jsme pak 
povinni vyzkoušet a otestovat. Zde je rámcový harmonogram  etap a kroků našeho 
projektu. 
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Na podzim jsme zasíťovali celou školu, kaţdou učebnu a v lednu jsme instalovali 
počítače. Počítačová učebna byla nově vymalována a je zde 14 nových pevných 
počítačů a 8 notebooků připojených k síti. Vše postaveno na operačním systému 
Windows 7 s kancelářským balíkem Microsoft Office 2010. Zároveň byl zakoupen 
server, který se stará o sluţby v síti. Jeho instalace proběhla koncem ledna 2011. 
Na nový server byly převedeny zásadní sluţby včetně školní matriky. Ta byla rozšířena 
o webové funkce, které mohou rodiče vyzkoušet a do důleţité databáze vstupovat 
zvenčí prostřednictvím internetu. Bylo modernizováno mnoho starších počítačů a 
v kaţdé třídě a pracovně naleznete nyní solidní počítač s  Windows 7, balíkem MS 
Office 2010 a samozřejmě připojením na počítačovou síť. Kaţdá třída si vytvořila 
společně se svým třídním učitelem pravidla práce na PC, mohou jej ţáci dle těchto 
pravidel vyuţívat. Vedle tohoto kroku dosáhla modernizace PC i do kabinetů. Tím bylo 
vytvořeno moderní standardizované počítačové prostředí ve škole. 
Začátkem února bylo zakoupeno interaktivního vybavení v podobě dvou mobilních 
interaktivních stanovišť. Jedno čítá 50“ obrazovku s dotykovým rámečkem a PC, 
připojeným přes wifi do počítačové sítě. Druhé pracoviště je stejně vybavené, ale 
postavené na 60“ obrazovce. Všechny obrazovky jsou ve full HD a jejich výhodou je 
plná mobilita. V prvním patře vychází toto pracoviště na kaţdou třídu jednou týdně na 
celý den, coţ je funkční. 
Co dále budeme realizovat? Chystáme ještě nákup dalšího mobilního pracoviště pro 3. 
patro s tím, ţe kaţdé patro školy bude mít své interaktivní pracoviště. Budeme vytvářet 
digitální materiály, které vyuţijeme pro naše interaktivní výukové prostředí. Proškolíme 
se v mnoha vzdělávacích kurzech a z dalších finančních prostředků zakoupíme učební 
pomůcky, coţ by mohla být suma kolem 200 tis. Kč. Zkrátka do roku 2012 budeme 
s projektem na samém konci a věřím dobře vybaveni.  
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Průřezová témata jsou součástí Školního vzdělávacího programu naší školy a napříč 
školou řeší významná témata. Vznikala při sestavování ŠVP, kdy jsme formu 
dvoudenních projektů zvolili. Abychom mohli celý systém ověřit, byla průřezová témata 
formou projektů realizována ve všech ročnících v průběhu celého školního roku. 
Některé postřeh y - články z jejich realizace jsou uvedeny dále. 
Země není jenom pro nás  

Dne 1.11. jsme se ţáci 5.A a 5.B sešli u školy před 8. hodinou a vyrazili jsme do Hradce 
Králové na exkurzi do hvězdárny. Tam uţ nás očekával pan hvězdář, který nás provedl 
vesmírem. Ukazoval nám různá videa, fotografie a mohli jsme se ptát na různé otázky. 
Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna pozorovala Slunce dalekohledem a 
druhá hvězdy v planetáriu. Také jsme si mohli zjistit, kolik bychom váţili třeba na 
Měsíci. Nakonec jsme si tam mohli zakoupit pohledy, vesmírné brýle nebo mapu 
vesmíru. Druhý den jsme ve škole pokračovali na projektu - Země není jenom pro nás. 
Vyhledávali jsme na internetu a v encyklopediích  různé informace o zvířatech, 
rostlinách a vesmíru. Nakonec kaţdá skupina předvedla svoji práci ostatním 
spoluţákům. Bylo to super. Za 5.A a 5.B Adéla Kmošková a Linda Kalivodová 
  
Průřezové téma – projekt -  8. ročníku 
Ve dnech 18. - 19. října 2010 proběhly v 8. třídě projektové dny na průřezové téma 
Výchova demokratického občana s podtitulkem "Rozhodujeme se demokraticky?" 
Cílem projektu bylo, abychom si uvědomili, ţe demokracie neznamená jen to, ţe si 
člověk můţe dělat, co chce, ale ţe je také potřeba dohodnout se na určitých pravidlech. 
Jako příklad jsme dostali techno party. Nejprve jsme se seznámili s různými 
reportáţemi a ukázkami z techno party. Představa toho, ţe bychom museli 
nedobrovolně celou noc (nebo dokonce i několik dní a nocí) poslouchat hlasitou hudbu 
techno party nás moc nenadchla. Potom jsme se rozdělili na technaře a občany. Kaţdá 
skupina sepsala, co poţaduje, co je pro ni důleţité. Pak jsme o jednotlivých bodech 
diskutovali  a na závěr projektu jsme vypracovali smlouvu, která by měla zajistit hladký 
průběh pořádané akce ke spokojenosti všech. Za ţáky 8. třídy Veronika Kovářová 

  

Vyznáme se v informačním světě 
Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhl v 8.A projekt na téma: Vyznáme se v informačním 
světě. Úkolem bylo vyhledat základní charakteristiky seriózních a bulvárních medií, jako 
jsou tisk, rozhlas, TV, internet a další, které nás napadly. Diskutovali jsme o tom, jak 
nás tato média ovlivňují. Výsledky jsme zapsali na velký papír, který jsme pověsili na 
nástěnku. Nakonec jednotlivé skupiny prezentovaly vybrané téma - vystoupení - ve 2 
verzích: seriózní a bulvární, přičemţ ostatní skupiny hodnotily, jak se jim to povedlo. 

      Za třídu 8.A napsal Michal Ficu 

  

Projekt "Ţijeme spolu" 
Ve dnech 27.-28. ledna probíhal v 6. třídě projekt průřezového tématu Ţijeme spolu. 
Během dvou dnů jsme prošli různými situacemi a měli moţnost si uvědomit situace lidí, 
ať uţ je to problematický soused, soused národnostní menšiny, uprchlík a podobně. 
Kromě modelování situací - koho si vybrat za souseda, či jak si poradit v cizí zemi, kde 
mi nerozumí - jsme zhlédli příběh uprchlíka ze Somálska a příběh o toleranci a 
předsudcích mezi mladými lidmi. Zároveň jsme i dva příběhy uprchlíků četli.  
A co se mi honí hlavou, kdyţ si představím Ţijeme spolu? (ukázky volného psaní ţáků) 
… třeba někdo ţije ve městě, bezdomovec, kdo furt kouří, pouští nahlas hudbu, tříská 
do bubnů, ţijeme s emigranty, uprchlíky, kteří utekli kvůli válce … bydlím spolu 
…ţijeme všichni dohromady, někdo je tolerantní na jiné lidi a někdo ne … někdy se 
nenávidíme, máme hodně společného ..kdyţ spolu ţijeme, musíme spolu ţít v dobrém, 
ale i ve zlém … bydlíme spolu v jednom domě …sdílíme něco spolu …společné chvíle 
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nebo záţitky … potkáváme-li se více, můţeme být přátelé … přátelství a různé 
problémy … jako pár drţíme dohromady při sobě … sousedé, ţijí mezi námi, země 
mezi zeměmi … jsme přátelé, jsme při sobě … jezdíme ne výlety, ale také hádky, 
křičení na sebe a naštvanost … chodit třeba s holkama …pocit, ţe vám na někom 
záleţí, pocit, ţe nejsi sama, ţe jsi někomu blízkým … to všechno spolu proţíváme … 
nikdo není vyřazen, je s náma … ţe spolu lidi ţijí, snaţí si neubliţovat, pomáhat si a 
tolerovat menšiny, emigranty, uprchlíky a tak …      
  
Naše volby   
Ve dnech 17. a 18.3. a ve dnech 24. a 25.3. proběhly v 7.A a v 7.B projekty 
průřezového tématu Naše volby zaměřené na hlavní téma Formy participace občanů na 
politickém ţivotě. Ţáci měli moţnost pochopit politický systém našeho státu a hlavně 
proţít školní volby pro tento účel sestavených stran.  
Tak vznikly strany, například v 7.A Volba vzdělávání, Sportem radost pohybu, New 
School Now, School – Cool a 7.B Moderní základní škola, Strana IT technologií, Strana 
dobré nálady, Sport plný zábavy. Všechny strany si pojmenovaly své cíle, připravily 
volební programy, včetně plakátů, a nahrály na video své prezentace, kterými ve 
třídách získávaly hlasy. Nakonec se spočítaly volební výsledky a bylo jasno! Posledním 
zamyšlením byly eventuální koalice a představy, co by ještě šlo, zda dvě menší strany 
nepředběhnou tu větší a podobně. 
A co na závěr napadalo ţáky ve volném psaní, kdyţ si představili téma Naše volby? 
7.A - … nechtěl bych být v politice, protoţe si myslím, ţe bych se tam zbláznila … 
vymyslet hlavní cíl a věci, které jsou reálné; psát, proč je chceme a jak bychom je 
uskutečnili … prezentace, spolupráce, debatování … nevadilo by mi být politikem a bylo 
by to zajímavé; uţ se těším, aţ budu volit … kdyby bylo jiné téma, bylo by to hezčí a 
moţná by nás to více bavilo … myslím, ţe bychom takové projekty měli dělat častěji; 
přinesly nám přirovnání k opravdovým volbám a teď uţ vím, jak to chodí … volby lţou, 
někomu něco slíbí a pak to stejně nedodrţí; myslím, ţe politici dostávají moc peněz 
jenom proto, ţe někde mluví a moţná i lţou … 
7.B - … nechtěla bych být v politice, ale ty projekty, myslím, ţe se nám podařily; i kdyţ 
jsme nevyhráli, myslím, ţe jsme to zvládli … naše skupina prohrála, ale ţivot jde dál … 
těţké bylo vymyslet náš hlavní cíl; nejlepší bylo chodit po třídách a prezentovat … je 
vidět, jak jsou lidé naivní, kdyţ si je dokáţete získat … chvílemi byla nuda, ale 
převaţovala zábava; překvapilo mě, ţe i kdyţ děti vědí, co je nereálné, volily by nás; 
projekty byly těţké na přemýšlení, ale s dobrou spolupracující skupinou se dá zvládnout 
všechno … naučil jsem se spolupracovat se spoluţáky … něco jsem se asi přiučila … 
naučil jsem se něco o volbách … chci si to zopakovat … projekty mě bavily a 
spolupráce byla dobrá …  
 
 

 
Projekt „POČTENÍ“ (Podporujeme čtenářství) se zaměřoval na čtenářské prostředí 
našich ţáků. V dlouhodobém záměru by měl projekt zlepšit čtenářskou gramotnost dětí 
a věříme i pozitivně ovlivnit vztah dětí ke knihám a čtenářství. Převáţně se zaměřoval 
na ţáky I. stupně. Ti tvoří z hlediska dlouhodobé udrţitelnosti čtenářství nejvýznamnější 
skupinu. Nabídl jim věkově přiměřený kniţní fond, s nímţ ţáci za pomoci pedagogů 
pracovali. Vedle aktivizujících metod vedoucích ke čtení s porozuměním a celkovému 
čtenářství dával ţákům příleţitost prezentovat čtené knihy. Ţáci 2. stupně měli v jiţ 
existujících čtenářských koutcích školy k dispozici soubor časopisů - informační zdroj 
pro své vzdělávání. Ten však byl z důvodu nízké efektivyty zastaven.  
Zároveň všichni pedagogové prošli dvoudenním cyklem vzdělávání v metodách 
podporujících čtení s porozuměním, postavených na principech Kritického myšlení. 
Materiální vybavení bylo postaveno na třídních knihovničkách tvořených beletrií a 
souborem encyklopedií.  
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Projekt propojoval finanční zdroje. Na pořízení knih a časopisů přispěli sami ţáci 
(finance za sběr papíru), rodiče prostřednictvím Občanského sdruţení Naše škola 
v Litomyšli a dále škola, která uhradila vzdělávání pedagogů, encyklopedie a další 
knihy do školní knihovny. 
 
 

 
Ve dnech 10.- 13.října 2009 navštívili 
učitelé naší školy poprvé partnerskou školu 
v Burgsinnu. I kdyţ je Burgsinn velmi malé 
městečko s 2300 obyvateli, čekalo na nás 
veliké překvapení v podobě kouzelné školy 
s milými kolegy a bezvadnými dětmi. Ţáci 
8.třídy pod vedením p. uč. Söllnera nás 
provedli Burgsinnem a podali nám výklad o 
historii jak v německém, tak i v anglickém 

jazyce. Velice milé bylo i oficiální přijetí naší delegace na radnici radními z přilehlých 
vesnic. 
Naši němečtí kolegové pro nás připravili velmi zajímavý program, který nám umoţnil 
blíţe se seznámit s okolím Burgsinnu a oblasti Würzburgu. Spoustu času jsme věnovali 
přípravě pobytu německých ţáků v Litomyšli. 

 
Ve dnech 19.- 24. října 2009 proběhla na naší škole úplně první partnerská výměna 
ţáků ze školy v Burgsinnu. Přijeli k nám 2 učitelé a 17 ţáků osmých a devátých tříd, 
kteří bydleli v hostitelských rodinách. Tohoto projektu se výborně zhostili ţáci 
především 7.A, 8.B a 9.A.  

V pondělí večer jsme společně s rodiči vyzvedli celou německou skupinu v Chocni na 
vlakovém nádraţí. U naší školy potom čekali další ţáci společně s rodiči. První večer 
byl velmi náročný. Jazyková bariéra a strach z neznáma byl velký. A to jak pro naše i 
německé děti, tak i pro rodiče. Někteří se ještě večer společně navštívili. V úterý ráno 
jsme se sešli ve škole. Ţáci své nové kamarády provedli po škole. Následující čas byl 
v rukou jazykové animátorky, která velmi zábavnou formou proráţela ledy jazykové 
bariéry. Myslím, ţe se jí to rozhodně povedlo. Odpoledne nás čekala prohlídka zámku, 
kterou díky panu Kočímu měli naši přátelé v německém jazyce.  
Zbytek týdne byl naplněn výlety a různými aktivitami. Nezapomenutelný byl výlet do 
libereckého IQ parku. Velmi milé bylo i přijetí německých ţáků na MÚ.  
 
Tí byla funkčně zahájena partnerské spolupráce našich dvou škol. 
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V letošním roce opět začala korespondence ţáků 7. a 8. tříd s partnerskou školou v 

německém Burgsinnu. Nastává několik změn. Do projektu se zapojila i skupina ţáků 

8.A, kteří jiţ výměnný pobyt absolvovali a rádi by ho zopakovali. Ke škole v Burgsinnu 

se připojila ještě jedna škola v sousedním Gemündenu, proto budou mít ţáci moţnost 

navštívit hned dvě německé školy. Korespondence nebude aţ tolik organizovaná 

učiteli, tak jako tomu bylo v minulém roce, ale ţáci budou mít moţnost pravidelně si 

psát na své nově zaloţené "blogy", které pro ně připravil p.uč.Sölner. Budou psát na 

určitá témata, vkládat fotografie a totéţ přijímat i z německé strany. Dozví se tak mnoho 

informací o svých německy hovořících sousedech. Tentokrát si ţáci budou psát 

především v anglickém jazyce. Tato korespondence by měla být opět zakončena 

týdenním výměnným pobytem ţáků v Německu a v Čechách. Projekt zajišťuje Lenka 

Ondráčková, koordinátorka partnerské spolupráce. 

  

Od začátku tohoto školního roku se začalo v naší první třídě vyučovat čtení a psaní tzv. 
genetickou metodou. Zavedení metody předcházelo setkání s rodiči, kde jsme si vše 
přiblíţili a vysvětlili, proč chceme takto pracovat, a co od zavedení metody očekáváme.  
Co nabízí genetická metoda: 
- navazuje na to, co děti znají (zkušenosti s tiskacími písmeny - znají některá tiskací 
písmena, slova např. své jméno atd.) 
- dotahuje jejich dosavadní dovednosti v tiskací znakové sadě (naučí je číst i psát) 
- po zvládnutí čtení a psaní v tiskací znakové sadě se navazuje psacím písmem (pro 
děti zkušenostně „novou“ znakovou sadou) 
- děti zvládají čtení a psaní v tiskací sadě výrazně dříve, neţ prostřednictvím 
slabikování, a tím jsou schopny se dříve aktivně zapojit do svého vzdělávání 
- děti si mohou přečíst velmi brzy jakákoliv slova (nejsou vázány na dovednost vytvářet 
slabiky) 
- vzniká významná podpora čtení s porozuměním a čtení toho, co dítě opravdu zajímá – 
chce vědět 
Základní odlišnosti genetické metody oproti tradiční metodě (slabikování) 
- dokončuje dovednosti dětí s tiskací znakovou sadou - velká písmena (nevnáší před 
dovednost pracovat s tiskací sadou novou znakovou sadu – psací) 
- slova se čtou po písmenech (vytváří se obraz slov – čtenářské dovednosti dospělých 
čtenářů; ne slabiky a pozdější odstraňování slabikování) 
Jak se pracovalo paní učitelce 
Za 4 měsíce práce s genetickou metodou mohu potvrdit, ţe čtení je pro děti přirozené a 
méně stresující neţ tradiční analyticko-syntetická metoda. Děti před vstupem do školy 
znaly některá tiskací písmena a hned od začátku je mohly skládat do slov. Vnímala 
jsem velkou dětskou radost, kdyţ děti slova přečetly a rozuměly jejich významu. Velmi 
brzy a přirozeně začaly číst věty a krátké pohádky. Co si přečetly, dokázaly hned 
zapsat velkými tiskacími písmeny. U dětí se vytvořil úţasný vztah ke čtení a psaní. Nyní 
píší jednoduché věty, přání i dopisy. Samy vyhledávají delší texty a knihy ke čtení. Mám 
z naší práce obrovskou radost. 
Jaké zkušenosti mají rodiče (výběr z reakcí rodičů): 
Čeho mé dítě dosáhlo: Velký pokrok ve čtení a psaní. Čte si samo (slova, věty, které 
umí) ptá se na neznámé věci. Největší pokrok vnímám ve čtení. Genetická metoda 
podporuje zvědavost a chuť se něco dozvědět pomocí slov. Zároveň vede k přemýšlení 
nad tím, co se čte - dítě tomu chce rozumět. Vymýšlí jednoduché texty a píše je na 
lístečky. Čte ve městě nápisy, vzkazy v kalendáři, moje poznámky na lístečcích. Máme 
z toho velkou radost. Dokáţe přečíst i těţší text, kdyţ je napsán tiskacími písmeny. 
Sama od sebe čte, hraje si na školu, vymýšlí příběhy s obrázky. Přemýšlí o tom, co čte, 
poradí si, kdyţ chce sama něco napsat.  
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Nyní máme, my i naši rodiče, s genetickou metodou rok zkušeností. Jaké jsou, jste si 
mohli právě přečíst. Genetická metoda se v naší praxi osvědčila. 

  

Stejně jako v letech minulých také letos pokračuje na naší škole patronát deváťáků nad 
prvňáčky.  Kaţdý prvňáček má od prvního školního dne svého kamaráda z devítky, 
který mu pomáhá, kdyţ je třeba. Provede ho po škole a všechno mu ukáţe, v počátcích 
ho navštěvuje o přestávkách, aby ho dovedl na toalety, aby mu pomohl podepsat nové 
věci nebo třeba uklidit cvičební úbor. Také mu je zpočátku oporou při "boji" s tácem ve 
školní jídelně. Naši malí ţáčci si tak snadněji zvyknou na nové prostředí a i deváťákům 
role "ochranitelů" svědčí. V průběhu roku pak pro své malé kamarády chystali další 
akce. První z nich proběhla uţ v září, byla to šipkovaná spojená s počtením. Po splnění 
řady úkolů, které byly nejen napsané, ale také doprovázené  barevnými obrázky, aby i 
nečtenář mohl tušit, co ho čeká, přišlo hledání pokladu. Kaţdý patron také donesl 
svému chráněnci ukázat svoji oblíbenou dětskou kníţku, společně ji v Klášterních 
zahradách prolistovali a deváťák prvňáčkovi kousek přečetl. V závěru školního roku si 
role vyměnili, z posluchačů se stali čtenáři a měli se čím pochlubit. Poslední dny školy 
je čekala společná akce, kterou se vzájemně rozloučili. 

  

 

 
Škola je druhým rokem zapojena do projektu podpory zdravého stravování dětí Ovoce 
do škol. Dodávky ovocných a zeleninových salátů, ovocných a mixovaných šťáv a 
samotného ovoce byly zahájeny koncem měsíce března 2010. Byly dohodnuty na 
kaţdých 14 dní, kdy všechny děti prvního stupně obdrţely dva produkty, zeleninový či 
ovocný salát a ovoce, a za 14 dní ovocnou šťávu a ovoce. Na kaţdý týden má kaţdé 
dítě nárok na jeden produkt. Dodavatelem byla vybrána firma Beskyd Fryčovice a.s. 
Díky změná ve financování ze strany státu došlo ke změnám dodávek jedenkrát za 
měsíc. 

  

  
 

 

Ve dnech 12. - 14. ledna 2010 měla naše škola dveře otevřeny a příchozí nás mohly 
během celého školního dne (vyučování) navštívit. Bylo moţné si prohlédnout školu, 
navštívit výuku a pohovořit s učiteli, ţáky či vedením školy. Návštěvám se věnovali naši 
osmáci, kteří všem rádi a upřímně pomohli.  

Kromě běţného ţivota školy připravili ţáci naší 3. třídy program pro budoucí prvňáky, 
kterého se účastnili návštěvnící – budoucí prvňáci s rodiči a děti se všech tří školek 
v Litomyšli. Zároveň byla připravena odpolední dílna pro návštěvníky školy, která 
umoţňovala setkání s budoucími učiteli a odpolední prohlídku školy, tentokrát prázdné 
„bez ţivota“.  

Statistika návštěv školy: 

Rodiče ţáků školy Rodiče s budoucími 
prvňáky 

Ostatní 

21 32 14 

Pozn. Třídu 3.A navštívily všechny předškolní třídy ze všech školek v Litomyšli. 
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Vyjeli jsme ráno v pondělí 6. 9. směrem k Budislavi, kde jsme šli rovnou k chatě. Jako 

první nás přivítal pes Artur. Hodili jsme batohy na zem, posadili se a poslouchali plány 

na dnešní den. Poté jsme se rozdělili na dvě supiny - první skupina šla lézt do lesa na 

lana a druhá skupina hrála různé hry. Potom přišel oběd - byla knedlíčková polévka a 

knedlo-vepřo-zelo. Po obědě jsme se ubytovali na chatě a skupinky se vystřídaly. Po 

dohrání všech her jsme šli k rybníčku na kánoe. Někteří se i vykoupali. Večer se šla 

stezka odvahy, kdy někdo šel sám a někdo ve  dvojici. Druhý den ráno si šli někteří i 

zaběhat kolem tábora. Po snídani jsme se opět rozdělili do těch samých skupinek. 

První skupina hrála schovku a na upíra a druhá skupina lezla na bedýnkách od piva - 

někdo jich postavil i všech deset. Potom jsme měli moţnost jít si vyzkoušet klouzačku z 

pěny, ale šel jenom někdo a my ostatní jsme je povzbuzovali. Po obědě jsme se vydali 

k autobusu a vrátili se zpátky do Litomyšle . Všechny moc mrzelo, ţe adaptační kurz 

skončil. Byl to krásný záţitek. :-)                   za 6.A Míša Průţková a Klárka Chadimová 

  

 

 

Naše škola je zapojena do práce Asociace školních sportovních klubů v České 
republice. Členstvím v této organizaci získáváme nejen informace o sportovních 
soutěţích a snadnou moţnost se do nich zapojit, ale zároveň máme o polovinu sníţené 
náklady na startovné. Kromě toho asociace dotuje i nákup sportovních pomůcek na 
tělesnou výchovu. To vše se děje jen za členskou známku kaţdého ţáka školy ve výši 
5,- Kč na jeden školní rok.  
 

 

Dne 18.5.2011 se konala výstava sbírek ţáků školy. Sběratelé z různých tříd, většinou 
prvního stupně, ukázali ostatním spoluţákům, co všechno shromaţďují, mají, čím se 
zabývají ve svém volném čase. Vystavovatelů bylo téměř 40 a na poslení chvíli ještě 
někteří přibyli, ale i ubyli, protoţe svou sbírku třeba zapomenuli doma:-). Ale to nevadí, 
protoţe chuť něco udělat, ukázat je také důleţitá. Na webu školy naleznete obrázkly z 
výstavy v naší tělocvičně a dále si můţete přečíst, kdo a s čím na výstavu vstoupil.  

 

 
První dva měsíce utekly jako voda a naše děti z 2. A, z 3.A,B a ze 4.A,B dokončily 
plavecký výcvik v bazénu v Poličce. 
Všichni zúčastnění tak trochu vytvářeli své vlastní rekordy, ať uţ plaváním na čas, či ve 
výdrţi, nebo odváţným skokem z můstku. Některé děti vytvořily svůj osobní rekord tím, 
ţe objevily krásy a důleţitost zdravého plaveckého pohybu. 
 
 

 
Poslední školní den před jarními prázdninami se konal v naší škole jiţ tradiční karneval. 
Zúčastnili se ho naši nejmladší - ţáci 1., 2., a 3. tříd.  
Celé dopoledne jste v tělocvičně a celém druhém patře školy mohli potkat čaroděje, 
princezny, šašky, zvířátka, loupeţníky… zkrátka spoustu nádherných masek. 
Báječně jsme se všichni bavili, hráli jsme hry, tančili, cvičili, zpívali, soutěţili… a na 
závěr jsme vyhodnotili nejlepší masky. Ptáte se, které to byly? No přece všechny! 
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Porota sestavená z trošku „přerostlých“ školaček musela uznat, ţe masky se nám 
opravdu letos povedly a všechny si zaslouţí odměnu! Akci zorganizovaly třídní učitelky 
1. A, 2.A, 3.A a 3.B 

 
obr. 11 – karneval 1. – 3. tříd 

 
 
 

 
Na naší škole se stalo tradicí, ţe ţáci nejvyššího devátého ročníku převezmou při 
setkání celé školy absolventské listy. Cílem takového setkání je oficiální rozloučení s 
nejstaršími ţáky naší školy. Absolventský list obsahuje podpisy všech učitelů a 
v originální podobě nabízí vzpomínku na školní léta. V letošním roce proběhla 
slavnostní chvíle poslední denškolního roku, kdy se celá škola společně setkala 
v tělocvičně z důvodu zhoršeného počasí.. 
 
 

 
Setkávání  srodiči a nabídka dílen pro rodiče a děti započaly v minulém školním roce. 
Letošní dílna pro všechny návštěvníky probíhala v době dnů otevřených dveří a byla 
zaměřena na školní zralost obecně. Nádledné dílny byly věnovány jiţ přijatým dětem po 
zápisu do první třídy. Ve čtvrtek 25. března v 16.00 hodin proběhlo první společné 
setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů. Cílem byla společná práce dětí, naladění na 
spolupráci a sebeobsluha jako základ budoucí spolupráce ve třídě. Druhé setkání 
proběhlo 10. června a jeho hlavním cílem byla příprava na nový školní rok.  
Pro děti i rodiče jsme připravili seznamovací hru, dále na děti čekalo je několik 
stanovišť, rozmístěných v chodbě patra I. stupně.  
Dílny organizovaly ve spolupráci kontaktní učiteky I. stupně Jana Morávková, Andrea 
Stejskalová, Dalena Beníšková a třídní učitelkou v novém školním roce bude Irena 
Bartošová, která akci úvodních setkání budoucích prvních první třídy připravila.  
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obr 12.  výstava ţákovských sbírek 

 

 
Třídnické hodiny se na naší škole staly součástí školního ţivota. Zavedením jsme 
sledovali naplnění několika významných úkolů sestavených do následujících částí:  
- Organizační část si klade za cíl přiblíţit například akce v následujícím období, umoţnit 
naplánování společných akcí se ţáky třídy, organizovat třídu stanovením sluţeb a 
souvisejících úkolů, kontrolovat absenci, zajišťovat výběry peněz, organizovat a 
zajišťovat pomoc a spolupráci mezi ţáky apod. 
- Vedle organizace si klademe za cíl vytvořit prostor pro ţáky, a to od sdělení záţitků, 
problémů, aţ po to kde jsem byl, co mne tam zaujalo, co bych doporučoval apod. 
Zároveň zde vzniká prostor pro zřizování různých třídních rituálů a můţeme také 
vyuţívat materiály a témata projektu Politeia. 
- V části "stalo se" se chceme vracet k různým událostem, hodnotit je, diskutovat a 
kriticky vnímat. Je zde také prostor pro plánování. 
- Poslední částí je sebehodnocení, které je velice významným krokem k formování 
kaţdého jedince. Vytvoříme zde ţákům prostor pro individuální stanovování dílčích 
vzdělávacích cílů, jejich následnému vyhodnocení, či stanovení si a hledání, co udělat 
pro jejich splnění. 
To vše samozřejmě nepůjde najednou a samo od sebe. Avšak první krok jsme učinili a 
pedagogové školy budou činit další. 
 

 
CHCETE SE PODÍVAT NA VÝUKU SVÝCH DĚTÍ NEBO MÁTE DOMA BUDOUCÍHO 
PRVŇÁČKA? CHYSTÁTE SE S NÍM DO PRVNÍ TŘÍDY? ZAJÍMÁ VÁS ZPŮSOB 
PRÁCE? CHCETE SI VYZKOUŠET, JAK SE VAŠE DÍTĚ ZAČLENÍ DO PRÁCE VE 
ŠKOLE? 

Ti, co si odpověděli na většinu otázek kladně, mohli přijít do naší školy na Dny 
otevřených dveří. Konaly se ve dnech 11. – 13. ledna 2011 a kromě návštěvy školy a 
její prohlídky byla pro děti (moţné budoucí prvňáčky) připravena ţáky 3. tříd naší školy 
tvořivá dílna. Děti byly přívětivě vtaţeny do výuky v první třídě a se třeťáky si 
vyzkoušely grafomotoriku, sebeobsluhu, ale třeba i matematiku. Mohly se setkat s 
učiteli, hovořit s nimi a prohlédnout si školu takovou, jaká je. Plnou ţivota. Kdyţ se 
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dopoledne nehodilo, měli moţnost navštívit naši školu ve čtvrtek dne 13. ledna 2011 
mezi 14. – 17. hodinou.  

 

 

Kaţdoročně probíhá stonoţkový podzimní sběr papíru. Ţákům se podařilo odevzdat 
celkem 4 300 kg papíru a pro školu tak získat od Města Litomyšle 4 300 Kč a pro hnutí 
Na vlastních nohou - Stonoţka krásných 11 607,- Kč. Tyto "stonoţkové" peníze byly 
rozděleny tak, ţe 5 000,- Kč jsme odeslali na účet Stonoţky, aby za ně mohla pomoci 
potřebným dětem, a 6 607,- Kč vyuţijí děti naší školy. Všem, kteří se do našeho sběru 
zapojili, velmi děkujeme. Není důleţité zvítězit, ale zúčastnit se a podpořit tak dobrou 
věc. 

Zvláštní poděkování patří panu Drahošovi, který nám přispěl "svým" sběrem a peníze 
daroval naší škole, takţe si k ţákovské částce přičítáme ještě 340 kg a 170,- Kč. Velmi 
děkujeme. 
 Nejpilnější a příkladné stonoţkové děti z naší školy pozvala prezidentka hnutí paní 
Běla Gran Jensen 20. prosince 2010  za odměnu do Prahy. Děti z naší školy  totiţ 
nesbírají pro Stonoţku  pouze starý papír, ale malují také vánoční stonoţková přání, 
která se rozesílají do celého světa a velmi pozitivně tak prezentují naši školu i za 
hranicemi naší země. V Praze děti se svými stonoţkovými učitelkami L.Drobnou a E. 
Rychtaříkovou navštívily Poslaneckou sněmovnu na Malé Straně, zhlédly zde 
stonoţkovou výstavu o spolupráci Stonoţky s AČR v Afganistánu a osobně se s paní 
Bělou Gran Jensen setkaly. Poté si také prohlédly krásnou vánoční Prahu. 
Druhý stonoţkový sběr starého papíru proběhl v květnu. Přestoţe počasí nám v den 
sběru nepřálo, dopadlo nakonec všechno dobře a děti sběrem vydělaly krásných 15 
348,- Kč. A protoţe naše Stonoţka slavila 12. června jiţ své 21. narozeniny, poslali 
jsme jí jako dárek na účet 8 000,-Kč, které naše Stonoţka vyuţila pro pomoc 
potřebným dětem z celého světa. Zbytek peněz bude pro děti z naší školy. 

  

 
Ve čtvrtek 9.září jsme se i my, druháci, vydali spolu se třeťáky do zábavného parku 
Bongo v Brně. Na trampolínách, skluzavkách a podobných atrakcích jsme si uţili 
báječné sportovní dopoledne. Děti byly nadšené, posuďte sami z jejich prací: 
...Moc se mi to líbilo a chtěla bych tam jet znova. Bongo je ten nejzábavnější 
park. Nejvíc se mi líbila skluzavka. ...Líbila se mi autíčka, sklůza a tobogán a drak a 
trampolína, no totiţ všechno. Byl to velký záţitek. ...Mně se tam líbil tobogán, ta velká 
klouzačka a ten drak a trampolína. Tam jsme jeli hezky, aţ na tu kolonu. ...Byla jsem na 
velké skluzavce a na skákacím hradě. V Bongo parku. Prosím, pojedeme tam znova.      
(Více ve fotogalerii školy nebo  na adrese 
www.bongobrno.cz)                                                                           
  
Zde jsou postřehy a záţitky dětí 3.B:  
Bylo to super, nečekala jsem, ţe si to tam tak uţiju. Bylo tam spousta atrakcí, které se 
uţ na první pohled musely vyzkoušet a které sis doslova zamiloval. Byla tam 
trampolína, drak, který zavíral a otvíral pusu... Nejvíc se mi líbilo na skluzavce. PROČ? 
Byl to hrozný frčák, a kdyţ jsem dopadla, jela jsem ještě po ţíněnce. A také se mi líbil 
tobogán, protoţe jsem dopadla do míčků... V Bongu se mi moc líbilo, nejvíc mě bavila 
prolézačka s tobogánem a skluzavkou a také drak. Byla tam trampolína, sopka, 
motokáry a horolezecká stěna. Moc jsem si to tam uţila. 
A na závěr jedno doporučení: vemte si s sebou protiskluzové ponoţky, zejména na 
atrakci SOPKA - je hnědo-ţlutá, má červené zábradlí a obrovskou skluzavku a na 
plánku má číslo 9. 
  

http://www.bongobrno.cz/
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Zde jsou postřehy a záţitky dětí 3.A:  
Moc nás zaujalo fotbalové hřiště, také mě překvapila autíčka. Nejlepší ze všech atrakcí 
bylo bludiště a super velká skluzavka.       (Tom Koukola a Martin Čáp) 
Škoda, ţe tam nebyli všichni, někdo si to zaslouţil a někdo ne. Já jsem jedna, která si 
to zaslouţila aspoň napůl a bylo tady fotbalový hřiště a skluzavka a já jsem si to pěkně 
uţila. A taky byli skoro všichni na autíčkách a motorkách, jen asi na dva spoluţáky. A 
kupovali jsme si hračky a taky sladkosti a další věci. A bylo to bezvadný a nejlepší byl 
drak, který votvíral hubu. Chci se tam vrátit.       (Anetka Marešová) 
Cestou do parku jsme zaţili velké dobrodruţství. Nejdřív to byla dopravní zácpa. Přijeli 
jsme pozdě, ale byla to nádhera. Byl tam skákací hrad, trampolíny, drak, bludiště a 
sopka. Ten drak se líbil všem.      (Petr Rosa, Lukáš Tmej a Vašík Ţidek) 
Návštěva byla zábavná a líbila se mně. Drak, tobogán, lezecká stěna, trampolíny, 
skákací hrad, skluzavka i autíčka.      (Lucka Švecová a Ondra Šlégr) 
Kdyţ jsme do parku Bongo přijeli, všichni ztichli úţasem. Potom jsme se převlíkli a šli 
jsme na atrakce. Zaujal nás tobogán a trampolíny. Potom otevřeli autíčka a tak jsme šli 
na autíčka. Potom jsme jezdili na ţelezné skluzavce.     (Eliška Vodehnalová a 
Markétka Rybová)  
Návštěva v Bongu byla moc hezká. Hodně nás zaujalo bludiště, drak a trampolíny. Byly 
tam dobrý děla, tobogán, klouzačka a sopka. Chceme se tam vrátit. Moţná se sem 
ještě vrátíme.      (Lukáš Kurka a Honzík Kovář) 
Bylo tam úţasné bludiště, taky trampolíny, super sopka, super autíčka, skluzavka a 
ještě super drak. Všechno bylo super, i malý dětský koutek, ale do něj jsme 
nesměli.        (Kája Benešová) 
Jeli jsme autobusem do Brna a pak jsme vystoupili na velkém nádvoří. Bylo tam hodně 
atrakcí, bludiště s tobogánem a skluzavkou a velká trampolína a autíčka a fotbalové 
hřiště a drak a kola a koloběţky a občerstvení a sopka. Byl to obrovský záţitek. Bylo to 
tam moc, ale moc krásný. Výlet byl nejlepší se třídou.        (Káťa Filipi a Lucka Jůzová) 
za 2.A zapsala Dalena Beníšková, za 3.A Jana Morávková, za 3.B Andrea Stejskalová 
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VYHODNOCENÍ ČERVENO-ZELENÉHO DNE - PIŠKOT 

V PÁTEK dne 1.4. pořádaL časopis Piškot červeno-zelený den. Jeden bod za barevný 
pár - počítalo se jen oblečení a oděvní doplňky. A jak to dopadlo?  

      

 
celkem bodů počet ţáků průměr na 1 pořadí pořadí - I. a II. st. zvlášť 

1.A 94 18 5,2 3. 3. místo 

2.A 110 25 4,4 6.   

3.A 47 18 2,6 9.   

3.B 101 18 5,6 1. 1. místo 

4.A 87 22 4,0 7.   

5.A 101 19 5,3 2. 2. místo 

5.B 86 18 4,8 4.   

6.A 54 24 2,3 11. 3. místo 

7.A 32 19 1,7 12.   

7.B 63 17 3,7 8. 1. místo 

8.A 40 17 2,4 10. 2. místo 

9.A 1 12 0,1 14.   

9.B 8 18 0,4 13.   

učitelé 72 16 4,5 5. 
 

 

 

V letošním roce zorganizoval ţákovský spolek besedy s výchovnou poradkyní 
Miroslavou Jirečkovou a preventistou Mojmírem Bogdanem. Besedování je obvyklý 
způsob práce ţákovského spolku a jiţ tradičně se takto setkáváme s vedoucí školní 
jídelny. S výchovnou poradkyní a preventistkou se tak odehrálo podruhé. A bylo tomu 
dobře, protoţe zájem a připravené otázky potvrzovaly, ţe je o čem besedovat.  
Záznam otázek z obou besed najdete na webu. 
 
 

 
Ţáci sedmých ročníků se aktivně zapojili do výtvarné soutěţe o nejnápaditější vánoční 
výzdobu školy, kterou vyhlásil MÚ v Litomyšli. Pod vedením své učitelky výtvarné 
výchovy L.Drobné tak doslova z odpadového materiálu - PET lahví , mikrotenových a 
igelitových potrhaných tašek... -  vytvořili něţné vánoční anděly. Soutěţ se našim 
ţákům podařilo vyhrát, kdy získali nejvíce hlasů od návštěvníků. 

  

 
V pondělí 13.12. nás do školy přišel navštívit pan učitel Kazda ze Základní umělecké 
školy v Litomyšli, jehoţ koníčkem je právě 2. světová válka. Jakmile vstoupil do učebny, 
způsobil výbuch smíchu, jelikoţ měl na sobě dobovou uniformu člena armády. Nejdříve 
nám začal vyprávět o německých i českých autech, letadlech a tancích a k tomu nám 
jako názornou ukázku předvedl jejich obrázky. Pak začala pro kluky určitě zábavnější 
část, protoţe pan Kazda vytáhl pistole, ukázal nám celkem 3 pistole, šavli, odlitek 
tehdejšího granátu a bodák. Během přednášky jsme zvládli dokonce jednu pistoli 
rozebrat na součástky. Pro paní učitelku to nebylo moc příjemné, ale  pan Kazda ukázal 
svoji zručnost a během chvíle ji dal zase dohromady. Pro nás všechny to byl výborný 
záţitek.      ţáci 9.B 
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Prezidentka hnutí Na vlastních nohou - Stonoţka, paní Běla Gran Jensen, při své 
návštěvě v Afganistánu viděla, v jakých podmínkách ţijí tamější děti. Autolékárničky, 
které jsme museli od ledna 2011 vyměnit za nové, pro ně znamenají velkou pomoc. 
Vţdyť některé snad ani nikdy neviděly správný obvaz. 

Proto jsme do školy nosilii staré autolékárničky, které jiţ rodiče, sousedi a známí 
nahradili novými. Sbírka trvala do 31. ledna 2011. Celou sbírku organizovala pí uč. L. 
Drobná a lékárniček se sešlo více, neţ je ţáků školy. 
Velkým obohacením celé akce bylo to, ţe sbírka překročila hranice školy a ţáky 
podpořilo a do jejich sbírky přispělo mnoho dalších, jako např. Farní charita Litomyšl, 
Městské sluţby s.r.o. Litomyšl, LB TECH Litomyšl, ZŠ Janov,ZŠ Dolní Újezd, studentky 
z internátu pedagogické školy i maminky budoucích ţáků školy...  
Vojáci si přijeli do školy převzít celou sbírku 1. března. Zároveň proběhlo v tělocvičně 
školy velké setkání vojáků, ţáků, učitelů, zástupců Města Litomyšle a dalších hostů. 
Vojáci připravili prezentaci a besedu o ţivotě v Afghanistánu i o svém působení tam. 
Děti tak viděly, jak těţký ţivot jejich neznámí kamarádi v Afghanistánu mají a uvědomily 
si, jak jsou jejich lékárničky pro tamní děti potřebné. Bylo to velmi milé a zajímavé 
setkání, nechybělo ani poděkování těm nejpilnějším, ale hlavně všem, kteří se do sbírky 
zapojili. Samozřejmě, ţe nesměla chybět ani autogramiáda a závěrečné foto s 
vojenským autem, které si lékárničky odváţelo.  

 
Obr.12 – beseda s vojáky 

 

  

Dne 11.11. jsme se vydali na výpravu, a protoţe to bylo magické datum, otevřeli se 
nám dveře do samotného pekla. Ještě s druhou 9. třídou jsme vyrazili do sléváren ve 
Svitavách. Kdyţ jsme tam přijeli, ujal se nás sám vedoucí výroby. Řekl nám, ať se 
drţíme jeho kabátu, protoţe se nám můţe něco stát. S tímto vědomím jsme vyšli přímo 
mezi slévače. Byla to obrovská hala plná prachu, hluku, jisker a smradu. Viděli jsme i 
zaměstnance! Jeden vypadal jako pirát a ze zbylých se stali čerti- špinaví, rozcuchaní, 
roztrhaní čerti! Pán nám ukázal, jak tam odlévají a jak tam normálně všechno probíhá. 
Byl tak upovídaný, ţe jsme málem nestihli autobus. Myslíme si, ţe kaţdý z nás si 
cestou domů říkal: "Budu se učit!" 

                                                      za ţáky 9.A a B Pettí Hrubanová a Eliška Dvořáková 
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Brzy ráno jsme vyrazili od školy do čističky vody v Nedošíně. Po velmi zajímavé 
prohlídce čističky jsme se vydali na dlouhou procházku Nedošínským hájem. Plnili jsme 
úkoly, sbírali a poznávali první jarní květiny, dělali jsme frotáţe na stromech. Bylo to 
moc hezké. Počasí nám přálo a výprava se vydařila.     

za 3.B Pavla Horáčková a Anna Dostálková 
 

  

Minulý měsíc jsme v litomyšlském muzeu navštívili dvě zajímavé výstavy. První se 
jmenovala „Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým. Prohlédli jsme si nejenom 
jeho dílo, ale mohli jsme si vyzkoušet kresbu do písku, poskládat puzzle, zahrát si na 
akrobaty apod. Druhá výstava se jmenovala „Krasavci měsíčního světla – výstava 
Pavla Lněničky ze Strakova o musherech a jejich psích spřeţeních“. Měli jsme štěstí, 
pan Lněnička nás to dopoledne osobně výstavou provedl a my jsme se ho mohli ptát na 
vše, co nás zajímalo. Měl s sebou i jednoho ze svých pejsků, takţe si dovedete 
představit, jaká to byla zábava.   

  

 
Ve středu 30.3. jsme šli na výstavu o středověku do muzea. Byla to výjimečná výstava, 
na které jsme mohli vidět spoustu zbraní a získali jsme tam mnoho vědomostí. Ve 
středověku se hodně válčilo a lidé měli zajímavá povolání. Mohli jsme si vyzkoušet 
brnění, ţeleznou košili, krásné šaty pro dámy i obyčejné šaty pro slouţící. Děti měly 
hračky vyřezávané ze dřeva. Také jsme si udělali pečeť na dopis - dokud nebyla pečeť 
porušená, nikdo si dopis nemohl přečíst. Byla to moc hezká výstava se zapeklitými 
úkoly. Chtěli bychom tam jít ještě jednou a těšíme se na další výstavu v muzeu. 
     za 3.B Pavla Horáčková a Anna Dostálková 

  

 
Dne 22. 2. 2011 jsme se v 6:15 sešli na vlakovém nádraţí a za necelou čtvrthodinu 

jsme vyrazili směr Praha. V Chocni jsme museli přestoupit na rychlík, a protoţe nám 

zbyla chvilka, nasnídali jsme se. Rychlík přímo do Prahy byl celkem plný, proto jsme 

museli sedět různě po skupinkách. Měli jsme dobrou náladu, a tak jsme pobavili (snad 

ne moc vyděsili) i lidi kolem nás. Do Prahy jsme dojeli něco kolem půl 10 a přesunuli se 

na Václavské náměstí. Do muzea nás pustili aţ v 10:00, takţe jsme venku pěkně 

vymrzli, ale byli jsme spolu a pod Václavem nám bylo fajn. V Národním muzeu jsme od 

paní učitelky dostali pracovní listy do skupin a vydali se za tajemstvím nerostů. Mohli 

jsme si prohlédnout diamanty, křišťály a další kameny. Za odměnu jsme dostali 

rozchod. Většina z nás zakotvila jak jinak neţ v KFC, kde jsme strávili svůj čas na 

prohlédnutí "Václaváku". Hned v půl jedné jsme čekali, aţ se přiřítí naše lokomotiva, 

která nás zaveze domů. I cesta zpět byla veselá, ačkoli jsme museli být znovu 

rozházeni, zvládli jsme to i s přestupy, kterých bylo na jednu cestu poměrně dost. Chtěli 

bychom tímto poděkovat paní učitelce Leničce Lesákové, která nás do Prahy vzala a 

především to s námi zvládla. Děkujeme, moc jsme si to uţili 9.B 

  

Při otevření jara jsme se rozhodli zkoumat zákonitosti přírody. Naše pátrání vedlo přes 
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učebnici prvouky a pracovního sešitu, přes přírodovědné encyklopedie aţ k návštěvě 
čistírny odpadních vod v Nedošíně. Na místo jsme dojeli městskou dopravou. Návštěva 
byla natolik poutavá, ţe jsme přestali vnímat obrovský zápach, který nás provázel po 
celou dobu. Měli jsme moţnost pozorovat velká čistící mechanická ramena i mohutný a 
hlučný lis. A také jsme si uvědomili, co to dá práce znečištěnou vodu dát do podoby 
průzračného praménku, který vytékal z čističky. Své poznatky jsme pak vyuţili v 
projektu Vliv vody, slunce a čistého ovzduší na vývoj člověka. Pracovali jsme ve 
skupinách a podařili se nám takové zajímavé věci, které jsme mohli vystavit na 
nástěnce na chodbě. Uţ se těšíme na nejbliţší prvoučnou vycházku s názvem Jaro v 
přírodě a určitě nás bude zajímat další poznávání přírody v podobě ukázky létání 
dravců na Černé hoře.    kluci a holky ze III.A 
 

 

 
Pátek 17. června byl pro ţáky 7. B dnem svátečním, protoţe za nimi do školy na 
návštěvu přišel slavný cestovatel pan Ing. Miroslav Zikmund, který si do našeho města 
přijel uţít hudební Smetanovy Litomyšle. Těm, kterým jméno pana Zikmunda nic neříká, 
připomeneme, ţe slavná cestovatelská dvojice Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka 
proslavila na svých cestách naši zemi po celém světě. 

Ţáci 7,B se s panem Zikmundem seznámili před dvěma lety, kdyţ slavný cestovatel 
slavil své 90. narozeniny. Napsali mu, poslali vlastnoručně namalovaná blahopřání a od 
té doby jsou s ním v kontaktu. V loňském roce je dokonce pozval na "dobrodruţnou 
výpravu" do Zlína, kde je osobně provedl Muzeem Hanzelky a Zikmunda a poutavě jim 
vyprávěl o svých cestách. 

Nyní se tedy on přišel podívat za svými kamarády , prohlédnout si jejich školu, 
popovídat si o tom, jaká byla škola v jeho mládí, co všechno během svého dlouhého 
ţivota studoval. Upřímně mluvil o nutnosti učit se, stále se vzdělávat a touţit poznat 
nové, nepoznané...Apeloval na děti, aby četly knihy, jen tak z nich budou vzdělaní lidé... 

Zastavil se i ve školní druţině, kde byl velmi srdečně přijat malými ţáčky naší školy. 
Doslova ho obklopili a jeden přes druhého mu sdělovali, kde všude cestovali oni... 

 

 
Dne 18.4. se naše třída (7.A), společně se 7.B a pár ţáky z 8.A vypravili do třídírny 
odpadu ve Svitavách. Před školou na nás čekal autobus, který nás bezpečně dovezl na 
správné místo. Po vystoupení z autobusu, nás přivítal pan Gestinger, nejprve vyzkoušel 
naše znalosti z oblasti třídění odpadů, zdůraznil nám, proč je důleţité třídit odpady a 
pak jsme se vydali na průzkum samotného jádra třídírny. Viděli jsme obrovskou 
hromadu odpadků, překvapilo nás, ţe ani tak moc nezapáchala, jak jsme se obávali. 
Prošli jsme aţ do místnosti, kde se odpad třídí ručně, to nás překvapilo. Na pásu, který 
slouţí k třídění, leţela mimo plastů i spousta jiných druhů odpadků, např. ţehlička, kolo, 
skleněná láhev a dokonce i injekční stříkačky, malinko nás to vyděsilo – „Jak někdo 
můţe být tak nezodpovědný a házet takové věci do kontejneru na plast?!“. Vytříděný 
odpad je zde také zmačkán pomocí třicetitunového lisu a vytvoří se balíky, které se uţ 
dají úhledně skladovat a převáţet k dalšímu zpracování vytříděných plastů. Nakonec 
jsme se dozvěděli, co se vyrábí z recyklovaných PET lahví, nikdo z nás by nevěřil, ţe je 
docela dobře moţné, ţe máme doma např. zimní bundu obsahující tepelnou výplň, 
která dříve někomu jinému slouţila k přenášení tekutin (PET lahev před recyklací). Na 
samotný závěr nám pan Gestinger odpověděl na naše dotazy a vyrazili jsme zpět do 
školy. Za moţnost navštívit toto místo, bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří nám 
to umoţnili. Bylo to velmi poučné a zajímavé, jistě uţ všichni budeme pečlivě a 
pravidelně třídit odpad. Také proto, abychom usnadnili práci všem, co v třídírnách 
pracují. Za celou výpravu napsal Dan Fikejs, Michal Kapoun a Dan Ondráček (7.A) 
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V pátek 18.3. 2011 nás 5. a 6. hodinu navštívil člen společnosti ACET, pan František 
Krampota se svojí přednáškou. Nejdříve nám pustil prezentaci a my jsme s ním mohli 
diskutovat na téma sex a pohlavní nemoci. Ukázal nám kníţku, kterou napsal se svým 
kamarádem o ţivotě obyvatel Afriky. Uváděl různé ţivotní příběhy a jeden takový nám i 
pustil. Film se jmenoval "Mezi nimi" a byl o klukovi, který měl nechráněný styk a časem 
zjistil, ţe je HIV pozitivní a bál se, ţe nakazil svoji současnou přítelkyni, ale její test byl 
negativní. Jestli se k sobě vrátili si kaţdý mohl domyslet sám. Koncem filmu skončila i 
naše diskuze. I kdyţ se mohlo zdát, ţe nás toto téma nebude zajímat, opak byl pravdou 
a mnohé jsme si z toho odnesli. 

za 9.B Bára Klusoňová a Káťa Průţková 
 

 
V pátek 3.12. i na naši školu zavítali čerti ze samotného pekla. Protoţe bylo čertů 
spousta, rozdělili se do dvou skupin, aby to stihli rychleji. Prošli všechny třídy, kdo 
zlobil, byl odnesen, kdo slíbil být hodnější, byl ušetřen.Jako úplatek zpívali skoro všichni 
písničky, někdo dokonce i tančil. Jelikoţ v dnešní době korupce jen kvete, zůstali nám 
snad všichni ţáci. Ale jestli si myslíte, ţe jenom proto, ţe je někdo dospělý, nebude 
pykat za své činy a nemůţe se dostat do pytle - jste na omylu. Čerti prošli celou školou 
a nikdo nebyl ušetřen! Jak se řiká: "Všem podle jejich zásluh!" 
 

 
32/ Rozpočet 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 údrţby získává škola od svého zřizovatele Města 
Litomyšl.  
 
Položkový rozpočet školy: 

  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2010 Schválený rozpočet 2011 

Účet hlavní    hospodář. 

Celkem 

hlavní    hospodář. Celkem 

  činnost ŠD činnost činnost ŠD činnost   

501300 nákup DDM 3-40 tis.       0 56     56 

501310  potraviny       0       0 

501330 tisk 7     7 8     8 

501340 čistící prostředky 80     80 96     96 

501350  materiál provozní 150     150 120     120 

501360 spot.mat.v OE 0,5-3 tis. 65     65 154     154 

501380 PHM 3     3 4     4 

501500 učební pomůcky       0       0 

501510 učebnice, metodiky       0       0 

501200 spotřeba akademie       0       0 

501320 spotřeba stonoţka       0       0 

501370 spotřeba školní druţina   60   60   60   60 

501530 ochranné pomůcky 5     5 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 
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501410 progr.vyb.počítač       0       0 

501530 ochranné pomůcky       0       0 

501xx Spotřeba materiálu 310 60 0 370 444 60 0 504 

                    

502310 elektrická energie 170     170 204     204 

502320 plyn 270     270 324     324 

502330 vodné 35     35 42     42 

502xx Spotřeba energie 475 0 0 475 570 0 0 570 

                    

504300 prodané zboţí mléko       0       0 

504xx Prodané zboţí 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

511300 opravy a údrţba 90     90 130     130 

511310 opravy a údrţba - účel.       0       0 

511xx Opravy a údrţba 90 0 0 90 130 0 0 130 

                    

512500 Cestovné MÚ 2     2 2     2 

512510 cestovné ŠÚ                 

512520 Cestovné ŠÚ - výlety       0       0 

512xx Cestovné 2 0 0 2 2 0 0 2 

                    

513300 reprenáklady 5     5 6     6 

513xx Reprenáklady 5 0 0 5 6 0 0 6 

                    

518300 poštovné 6     6 6     6 

518310 telefony 40     40 48     48 

518320 obědy       0 58     58 

518330 výcviky 30     30 36     36 

518340 sluţba škole 25     25 30     30 

518350 revize 25     25 30     30 

518360 software sluţby 30     30 36     36 

518370 praní prádla 10     10 12     12 

518380 internet 10     10 12     12 

518390 odvoz odpadků 20     20 24     24 

518400 školení a kurzy, město 7     7 8     8 

518410 ostatní sluţby 30     30 36     36 

518420 lektorská činnost       0       0 

518510 školení pedag.pr.       0       0 

518520 školení pedag.pr.-účel.       0       0 

518530 doprava jízdné ţáci 2     2 2     2 

518470 počítače       0       0 

518490 výlety-účel.MÚ       0       0 

518430 sluby-Stonoţka       0       0 

518500 počítač.programy       0       0 

518540 sluţby-akad.projekt       0       0 

518560 účel.EVVO-ŠÚ       0       0 

518550 platby-kopírka 25     25 30     30 

518460 stočné 40     40 45     45 

518xx  Ostatní sluţby 300 0 0 300 413 0 0 413 

                    

521500 hrubé mzdy       0       0 
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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 230     230       0 

538xx Daně a poplatky 230 0 0 230 0 0 0 0 

                    

541xx 
smluv.pok.a úroky z 
prodlení       0       0 

                    

549300 pojistné 30     30 30     30 

549310 bankovní poplatky 20     20 20     20 

549360 cenové rozdíly       0       0 

549340 ostatní platby, emise       0       0 

549xx Ostatní náklady z činnosti 50 0 0 50 50 0 0 50 

  Náklady celkem 1462 60 0 1522 1615 60 0 1675 

                    

602340 trţby za škol.počítač       0       0 

602350 ostatní trţby       0       0 

602520 trţby pro 9.tř.       0       0 

602380 trţby flétnička       0       0 

602390 trţby počítač       0       0 

602400 trţby Němčina       0       0 

602410 trţby florbal       0       0 

602510 trţby školní druţina   60   60   60   60 

                    

602xx Trţby za sluţby 0 60 0 60 0 60 0 60 

                    

603330 nájemné     85 85     75 75 

603xx Výnosy z pronájmu     85 85     75 75 

                    

604300 trţby za prodané mléko       0       0 

604xx       0 0     0 0 

                    

644xx Výnosy z prodeje materiálu       0       0 
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646xx  Výnosy z prodeje DHM bez pozem.       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 běţného účtu       0 1     1 

662310 úroky z termínovaných       0       0 

662xx Úroky 0 0 0 0 1 0 0 1 

                    

671xx Výnosy z nároků na prost. SR       0       0 

                    

672300 příspěvek Města 1377     1377 1539     1539 

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 1377 0 0 1377 1539 0 0 1539 

  Výnosy celkem 1377 60 85 1522 1540 60 75 1675 

                    

  Hospodářský výsl. -85 0 85 0 -75 0 75 0 

          
  Školné - druţina   60       60     

  Školné - kluby                 

 
Mzdové prostředky 
 

521xx Mzdové náklady – rok 2010 8 096 

52450 Zákonné sociál. poj. 1976 

52453 Zákonné zdravotní poj. 780 

524xx   2756 

52750 tvorba FKSP  161 

 

521xx Mzdové náklady – rok 2011 (bez jídelny) 6 809 

52450 Zákonné sociál. poj. 1661 

52453 Zákonné zdravotní poj. 656 

524xx   2317 

52750 tvorba FKSP 68 
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pozn.  Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové mzdové prostředky se skládají s mezd 
pedagogŧ a nepedagogŧ. Zároveň nejsou zahrnuty úpravy mezd k zářiovým výkonŧm. 
 
 
Prioritami rozpočtu školy na rok 2011 byla pouze běţná údrţba v rámci níţ bylo nutné 
vyměnit boilery na teplou vodu. Dalšími prostředky byl zabezpečen provoz. K ţádné 
zásadní úpravě či rekonstrukčním změnám nedošlo.  
Ze strany Městského úřadu došlo k ukončení výměny oken a vstupních dveří za 
účelem zateplení objektu. Zároveň dojde k rekonstrukci povrchu tělocvičny během 
prázdnin. 
 
Školní jídelna byla delimitována od září 2010, kdy ji spravuje společnost Eurest. 
 
Čerpání výše uvedených rozpočtových prostředků probíhalo v daném období dle 
obvyklých postupů. Rozpočet na rok 2011 byl předán ze strany zřizovatele v únoru 
2011 a v březnu 2011 byl předán rozpočet prostřednictvím kraje.  
   
 
34/ Závěr  

 
Základní škola v Litomyšli, U Školek 1117, okres Svitavy je základní školou svého 
regionu. Tradice školy se opírají hlavně o standardně kvalitní výuku, místy u některých 
pedagogů obohacovanou aktivizujícími metodami či činnostní pedagogickou prací. 
Standardně kvalitní práci školy dokládají aktuální výsledky testování Kalibro a Scio. 
Vedle této evaluace práce školy dále provádíme pravidelné vyhodnocení klasifikačních 
období včetně sledování výsledků, které jsou součástí této výroční zprávy.  
 
Výrazný vliv na směřování kvality pedagogické práce přinášel aktualizovaný školní 
vzdělávací program. Zařazoval projektovou výuky postavenou na průřezových 
tématech a projektová metoda měla tak svůj význam ve školním ţivotě našich ţáků.  
Vedle toho jsme zavedli portfolia ţáků, zahrnující sebehodnocení mimo jiné významné 
pro konzultace „ţák, rodič, učitel“, které probíhaly dvakrát ročně. Práce s portfolii byla 
součástí třídnických hodin, které byly pravidelné. V neposlední řadě proběhly 
konzultace pedagogů a vedení školy zaloţené na portfoliích pedagogů. Vliv na kvalitu 
práce pedagoga a mohl mít pedagogický cíl, který byl záměrem hospitace vedení školy 
a kolegů. Mohl upevnit kroky, kterými směřoval rozvoj pedagogické práce kaţdého 
učitele. Bohuţel osobní přístup jednotlivých pedagogů byl v tomto směru určující a 
většinově se stal příliš formálním, coţ mělo za důsledek zbrţdění rozvoje pedagogické 
práce odpovídající současným vzdělávacím potřebám ţáků. 
 
Nesoulad mezi záměrem ředitele školy o směřování školy samotné, její koncepci a 
odmítavý postoj pedagogů nakonec vedl k rezignaci ředitele školy. Ač je koncepce 
školy v souladu se současnými oficiálními poţadavky na vzdělávání, neexistují 
nástroje, jak takovou koncepci uplatňovat v praxi, v práci pedagogů. Tento vágní stav 
se můţe snadno stát argumentem proti současným potřebám pedagogické práce a 
takto postavené koncepci. 
   
 
V Litomyšli dne 28.7.2011 
 
 
Mgr. Daniel Janata 
ředitel školy 

 
Výroční zpráva bude předloţena pedagogům do 31.8.2011. 


