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Základní údaje o škole 
 
 

Název:  Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okr. Svitavy 

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

IČO 47487267 

IZO škola 047487267 

IZO šk. družina 117000431 

 
 
Zřitovatel:  Město Litomyšl 

Registrace do sítě škol ke dni : 1. září 1993 
 
 
Charakteristika školy:  
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, je úplnou školou od 1. do 9. ročníků. Zahrnuje 
celkem 13 kmenových tříd. Ve školním roce 2012-2013 školu navštěvovalo 267 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 18 učitelů a 2 vychovatelek (údaje k 1. 9. 2012). Vyučuje se 
v jedné budově. Je zde zajištěn bezbariérový přístup. Ke škole patří venkovní areál, kde 
probíhá výuka tělesné výchovy a program školní družiny. Budova je umístěna v klidné části 
města, v blízkosti je lesopark. Škola má 3 jazykové učebny, ICT pracovnu, prezentační 
místnost s interaktivní tabulí, projektovou učebnu, vlastní tělocvičnu, dvě místnosti školní 
družiny a pobočku městské knihovny. Na chodbě školy a ve třídách je dětem přístupný 
internet. Součástí školy je i knihovna.  
 

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

                 ŠVP školní družiny při Základní škole Litomyšl, U Školek 

 
Vedení školy: ředitelka školy Mgr. Miroslava Jirečková 
   zástupce ředitele Mgr. Mojmír Bogdan   

 
Školská rada 

Složení: - za členy pedagogického sboru školy Dagmar Horská a Lenka Ondráčková 

   - za zřizovatele Milada Nádvorníková a pan Radomil Kašpar  

   - za zákonné zástupce žáků školy Lenka Vacková a Věra Tomanová.  

Předsedkyní byla zvolena paní Lenka Ondráčková. Zápisy z jednání Školské rady jsou 
zveřejňovány na webu školy.  

 

Školní stravování 

Stravování zajišťuje firma Scolarest. Strávník si může vybrat ze dvou polévek, čtyř hlavních 
jídel, v nabídce jsou též ovocné a zeleninové saláty a moučníky. Firma zajišťuje kromě 
obědů i dopolední svačiny. 

http://www.litomysl.cz/2zs
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Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Ke dni 1. 9. 2012 v naší škole působilo celkem 25 zaměstnanců, z toho 20 pedagogických 
pracovníků (18 učitelů, 2 vychovatelky) a 5 nepedagogických pracovníků (1 hospodářka, 1 
školník a 3 uklízečky). Věková struktura pedagogických pracovníků je vyrovnaná, jsou zde 
zkušení učitelé před důchodem, ale i zcela mladé učitelky, které čerstvě absolvovaly 
studium, což vede k vzájemnému ovlivňování a předávání zkušeností.  V říjnu roku 2012 
odešla na rizikové těhotenství a následně na mateřskou dovolenou Bc. Milena Šemorová. 
Její pracovní pozici jsme rozdělili mezi dva pedagogy – Mgr. Petra Peňáze, který převzal 
výuku anglického jazyka a Mgr. Vladimíra Šauera vyučujícího hudební výchovu.  
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

třída třídní učitel chlapci dívky celkem  

1.A Irena Bartošová 9 8 17 

1.B Dalena Beníšková 10 9 19 

2.A Andrea Stejskalová 12 13 25 

3.A Vendulka Hýblová 10 11 21 

4.A Jana Morávková 13 15 28 

5.A Ivana Ptáčková 9 10 19 

5.B Ilona Krejbychová 9 10 19 

6.A Lenka Ondráčková 8 10 18 

7.A Martina Pazourová 7 12 19 

PŘÍJMENÍ JMÉNO VYUČUJE 

ANDRLOVÁ Libuše AJ, Ov, Rj 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD     

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M,Fy 

BŘEŇOVÁ Libuše ŠD     

DROBNÁ Ludmila Čj,Vv,Pc 

HORSKÁ Dagmar 1.st+ FY+Zdv 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st., OV 

KRŠKOVÁ Jaroslava Čj,D 

MORÁVKOVÁ Jana 1.st. 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj,M 

PAZOUROVÁ Martina Př, Ch,  

PEKAŘOVÁ Lenka M,Fy,Inf 

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, TV, Sv 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠEMOROVÁ Milena Aj, Hv,  

VÍCH Vítězslav Z,Tv 

Vysvětlivky : 
 
1.st. – učitel I. stupně 
Aj     – anglický jazyk 
ČJ    – český jazyk 
D      – dějepis 
Fy     – fyzika 
Hv    – hudební výchova 
Ch     – chemie 
Inf     – informatika 
M      – matematika 
Nj      – německý jazyk 
Ov    – občanská výchova 
Pc     – pracovní činnosti 
Př     – přírodopis 
Rj     – ruský jazyk 
Rv    – rodinná výchova 
ŠD    – školní družina 
TV    – tělesná výchova 
Vv   –  výtvarná výchova 
Z      – zeměpis 
Zdv  -  zdravověda 
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7.B Libuše Andrlová 7 12 19 

8.A Vítězslav Vích 10 15 25 

9.A Jaroslava Kršková 9 12 21 

9.B Ludmila Drobná 8 9 17 

 

Celkem 1. stupeň – 72 chlapců, 76 dívek, 148 žáků 

  2. stupeň – 49 chlapců, 70 dívek, 119 žáků 

Počet žáků celkem: 267 

Během školního roku se 4 žáci odstěhovali, 1 se přistěhoval a 5 jich přišlo z jiných škol. 
Součet žáků na konci školního roku činí tedy 269 žáků. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků patří ke každoroční náplni školy.  

Pro účely DVPP byly využívány převážně programy organizované: 

- MěÚ Litomyšl 
- NIDV Pardubice 
- CCV Ústí n.Orlicí 
- CCV Svitavy 
- CCV Pardubice 
Celý pedagogický sbor v tomto školním roce absolvoval proškolení v oblasti efektivního 
učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program byl akreditován 
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. 28204/2011-
25-589. Vzdělávací akce obsahovala tyto tematické celky: základní pojmy, diagnostiku žáků 
s SPU, metodiku a didaktiku práce s žáky s SPU, Reedukaci, Tvorbu a práci s IVP. 
Většina členů pedagogického sboru absolvovala též vzdělávací program Učitel a první 
pomoc, který byl též akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků pod č. j. 39445/2011-25-929. Pět pedagogů se také průběžně vzdělává 
v anglickém jazyce. 
 
 

Cíle školního roku 2012 – 2013 a jejich naplnění 
 
1. Pokračovat v aktivitách započatých v minulém školním roce 

Po celý školní rok bylo zajištěno 
- vydávání  školního časopisu Dvojka 2 
- vysílání školní televize Dvojka 2 TV 
- činnost zájmových útvarů včetně výuky dopravní výchovy 
- prezentace činnosti školy na nástěnné tabuli na náměstí 
 

 
 
2.  Realizovat projekty, v nichž bude prezentována práce školy 
 
Ve dnech 12. a 13. 10. 2012 jsme zorganizovali Bazar zimních sportovních potřeb. Akce byla 
určena široké veřejnosti, rodiče měli možnost zde prodat oblečení a zimní vybavení, ze 
kterého jejich děti vyrostli a zakoupit zde jiné. Projekt se nesetkal s velkou návštěvností, 
proto jej v budoucnu nehodláme opakovat. 
Dne 2. 12. 2012 jsme realizovali projekt Advent ve škole. Jednalo se o celodenní projekt, do 
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něhož byli zapojeni všichni žáci i učitelé školy. Na chodbách byly prodávány výrobky 
s vánoční tématikou, v kuchyňce se podávalo občerstvení. Na pódiu v jídelně se střídaly 
skupiny žáků s nejrůznějšími vystoupeními, prezentovaly tu svoji činnost také kroužky 
Hýbeme se s hudbou a školní divadlo Šmrnc. 
Projekt se setkal s hojnou účastí a kladným ohlasem veřejnosti. 
 
Dne 22. 1. 2013 jsme v rámci Dne otevřených dveří uskutečnili Šmoulí zábavné odpoledne, 
akci určenou předškolákům. Budoucí prvňáčci měli možnost vyzkoušet si zde úkoly, které 
budou potřebovat při zápise, a seznámit se s budoucími deváťáky - jejich patrony. I tato akce 
se setkala s účastí mnoha dětí i rodičů a byla pozitivně hodnocena. 
 
3.  Získat zpětnou vazbu týkající se klimatu školy a zajistit bezpečné klima ve škole 
 
Škola se zapojila do testování školního klimatu POHODA připravovaného společností SCIO. 
Škola také pokračovala ve spolupráci se zařízeními, která mohou pomoci vytvořit ve škole 
bezpečné klima a ( Mimóza Ústí nad Orlicí, PPP Ústí nad Orlicí, Charita Litomyšl - Projekt 
Michael, Daniel a Sanace rodiny, Oddělení sociálně – právní ochrany a prevence kriminality 
– Mgr. Sylva Přikrylová). 
 
4.  Pokračovat v projektu podpory čtenářské gramotnosti 
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. 
Dále také pokračuje Počtení 1. a  9. ročníku, kdy na počátku školního roku na společném 
výletě ukáže svoji oblíbenou knížku žák 9. třídy svému prvňáčkovi a kousek mu z ní přečte, 
na konci školního roku se situace obrací a čte prvňáček deváťákovi. 
 
5.  Dokončit projekt EU peníze školám 
 
Projekt byl k 9. 3. 2013 dokončen, byly vytvořeny a odevzdány učební materiály a odeslána 
závěrečná monitorovací zpráva. 
 
6.  Pokračovat v systému konzultací žák, rodič, učitel 
 
Konzultace pokračovaly systémem nastoleným v minulých letech, dle zájmu byla umožněna 
účast pouze rodiče bez žáka.  
  
 
Školní vzdělávací program 

 
Výuka proběhla v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy U Školek 
1117. V závěru školního roku pedagogický sbor pracoval na změnách ŠVP, jelikož do něho 
musí být zapracována nová témata, jako např. bezpečí a ochrana člověka za mimořádných 
událostí, dopravní výchova, finanční gramotnost, korupce, obrana státu, sexuální výchova. 
Také musí být do matematiky na 1. stupni zařazena výuka desetinných čísel a zlomků. Nový 
ŠVP s číslem jednacím 224/14 bude předložen Školské radě v srpnu 2013 a bude platný od 
školního roku 2013/2014. 
 
 
 
Integrované děti a děti s VPU 
 
Naše škola v tomto školním roce měla jedno integrované dítě, evidovali jsme 36 dětí 
s vývojovými poruchami učení. 6 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, 
ostatní podle globálního individuálního plánu a dle podpůrných programů. Žádný žák nebyl v 
tomto školním roce přeřazen do základní školy speciální. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Chování 

 
1. pololetí školního roku 2012 – 2013 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z 
chování 1 5 

3 z 
chování 0 2 

 
 
 
2. pololetí školního roku 2012 – 13 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z 
chování 2 2 

3 z 
chování 1 0 
 
Prospěch 
 

1. pololetí školního roku 2012 – 13 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s vyznamenáním 112 50 

Prospělo  32 59 

neprospělo 4 11 
 
 

2. pololetí školního roku 2012 – 13 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s vyznamenáním 113 52 

Prospělo  32 63 

neprospělo 4 4 

 
 
Protože je pro nás důležité mít zpětnou vazbu, jak si stojí naši žáci v porovnání s ostatními 
školami, realizujeme každoročně několikero testování. 
 
TESTOVÁNÍ  ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ „STONOŽKA“  SPOLEČNOSTI SCIO 
 
V listopadu se žáci  9.tříd naší školy jako každoročně zúčastnili celostátního testování 
STONOŽKA v českém a anglickém jazyce, v matematice a v obecných studijních 
předpokladech. Výsledky, které jsme obdrželi, nás potěšily. V souhrnné zprávě jsme se 
dočetli, že patříme mezi úspěšné školy. Výsledky naší školy v českém jazyce, OSP a 
matematice jsou nadprůměrné. V českém jazyce a obecných studijních předpokladech jsme 
předstihli 80% zúčastněných škol, v matematice 70% škol. V anglickém jazyce dosáhli žáci 
průměrných výsledků. 
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Procenta v grafu uvádějí, kolik škol jsme předstihli. 
V testech obecných studijních předpokladů byl náš žák Jan Tománek dokonce nejlepším 
v Pardubickém kraji. 
 
 

 
 
 
 
2.CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA  
ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
Tuto zkoušku organizovala Česká školní inspekce, na naší škole testování proběhlo v období 
od 13. do 30. května. Žáci 5. a 9. ročníků byli testováni z matematiky, českého jazyka a 
anglického jazyka, testy vyplňovali v elektronické podobě. V následujících grafech je vidět 
porovnání výsledků žáků naší školy (modře) s výsledky všech ostatních škol (oranžově).  
 
 
 
 
 
 

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

český jazyk matematika obecné studijní
předpoklady
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TESTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SCIO  ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU 
 
Již druhým rokem využili žáci osmého ročníku možnosti otestovat si své výkony a porovnat 
je s ostatními dětmi v republice. Získali tak představu, co ještě potřebují vylepšit před 
přijímacími zkouškami, které budou skládat v příštím školním roce. Společnost má velmi 
dobře vypracované vyhodnocení výsledků, každý žák obdržel brožuru, v níž se dozvěděl 
nejen jak je na tom v matematice, v češtině a v obecných studijních předpokladech, na co se 
má zaměřit, ale také na jaký typ školy jsou jeho výsledky dostačující, což je cenné pro 
plánování volby povolání. V celkovém porovnání škol byli naši žáci vyhodnoceni jako 
nadprůměrní v matematice i v českém jazyce. 
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TESTOVÁNÍ „POHODA“ 
 
Protože pro nás není důležité pouze vzdělání našich žáků, ale také to, aby se ve škole cítili 
dobře, realizovali jsme v průběhu podzimu testování školního klimatu. Vybrali jsme si 
dotazníky společnosti SCIO, které vyplňovali žáci třetích až devátých ročníků. Výsledky 
naplnily naše očekávání a potvrdily, že u nás vládne většinou přátelská atmosféra a panují 
dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli.  

Potěšilo nás, že 99% dětí má ve třídě svého kamaráda, 90% dětí je rádo, že je právě ve své 
třídě. Téměř 100% dětí odpovědělo, že je spolužáci berou. Na otázku: "Baví tě chodit do 
školy?" odpovědělo 80 % žáků, že ano. 35% dětí baví výuka hodně, dalších 44% baví, 
pouhých 5% odpovědělo, že nebaví. 

 Také s prostředím školy jsou žáci vesměs spokojeni. 

Na otázku: "Když se ti něco nepovede, co udělá tvůj učitel?" bylo nejčastější odpovědí: 
"Řekne mi, kde jsem udělal chybu." Následovaly odpovědi: "Poradí mi, jak to udělat lépe" a 
"Bude se zajímat o to, proč se mi to nepodařilo". Také vyšlo, že učitelé jsou většinou vnímáni 
jako spravedliví. 95% žáků plně respektuje svého učitele a 85% dětí je přesvědčeno, že i 
učitel respektuje je. 

 Na otázku: "Pokud někdo někomu ubližuje a učitel se to dozví, co se stane?" odpovědělo 
87% žáků, že se to učitel snaží řešit a reakce učitele pomůže. 70% dětí se s důvěrou obrátí 
na učitele s věcmi, které je trápí ve škole, 35% i s tím, co je trápí mezi kamarády a 10% i s 
problémy doma. 

 Zajímavý pro učitele byl jistě pohled na graf, který odpovídal na otázku: Jak by se měl 
chovat učitel, abys ho respektoval? 

1. stupeň 
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2. stupeň 

 

Zajímavá byla také otázka: Představ si, že do vaší třídy přišel někdo nový, kdo je jiný než 
ostatní. Může to být cizinec, někdo na vozíku, někdo, kdo špatně vidí… Jak by takový žák ve 
třídě dopadl? 

1. stupeň 
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2. stupeň 

 

 

 

 
Údaje o přijímacím řízení 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Ze školy vycházelo ve školním roce 2012-2013 celkem 42 žáků. 5 žáků z pátého ročníku na 
osmileté gymnázium, ostatní z devátého ročníku. Z 37 deváťáků pouze tři nastupují do 
odborných učilišť, ostatní žáci si zvolili studijní maturitní obor. 
Všichni uspěli v přijímacím řízení a alespoň na jednu ze dvou vybraných škol byli přijati. 
Velké procento žáků se dostalo i na gymnázia (15 žáků 9. ročníku z celkových 37, což je 
přes 40%), z čehož usuzujeme, že byli velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám a 
následnému studiu. 
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
Dne 12. 2. 2013 se konal zápis do 1. tříd. Do naší školy bylo zapsáno celkem 44 žáků. Pět z 
nich zažádalo o odklad povinné školní docházky, který jim byl povolen. Dalším třem byl 
odklad povolen dodatečně, tudíž do 1. tříd nastoupí 36 žáků. Škola otevře dvě první třídy. 
 
 
Zpětná vazba našich absolventů ze školního roku 2011 – 2012 
 
Protože velmi cenným zdrojem informací potřebných k sebehodnocení je zpětná vazba od 
bývalých žáků. Pro tento účel jsme sestavili dotazník. Z 22 rozeslaných dotazníků se nám 
vrátilo 15, což je 68%. V přiloženém dotazníku je číselně vyznačeno, kolikrát se která 
odpověď objevila. 
 

  DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY ŠKOLY 
 

Vážení a milí absolventi naší školy. Je to již více než půl roku, co jste začali studovat na svém 
novém působišti. Věřím, že už dokážete posoudit, jak jste byli připraveni ke studiu, dokážete obě 
školy porovnat. Protože je vždy co vylepšovat, velmi by nám pomohlo, kdybychom znali Váš 
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názor. Přidělte, prosím, podle svého uvážení jednotlivým položkám dotazníku známku 1 – 5 
vepsáním křížku do příslušného políčka (1 je nejlepší, 5 nejhorší). 
 

VYBAVENÍ ŠKOLY 1 2 3 4 5 

1 Vzhled školy 8 7    

2 Vybavení školy  4 8 3   

3 Sportovní vybavení (tělocvična, posilovna,…) 7 3 5   

4 Vzhled tříd 7 6 1 1  

5 Vzhled chodeb 9 4 2   

6 Okolí školy 7 6 2   

7 Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel , možnost výběru 2 5 6 2  

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY 1 2 3 4 5 

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 11 3  1  

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 4 8 2 1  

10 Vztah učitelů k žákům 7 7 1   

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 7 8    

12 Nabídka mimoškolních aktivit 9 2 4   

13 Kvalita lyžařského kurzu 11 4    

14 Množství a druh exkurzí, výletů 7 6 2   

15 Dostatek informací od třídních učitelů 11 4    

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 7 5 2 1  

17 Celkové klima školy 7 7 1   

 
Zapište u každé otázky křížek tak, aby odpověď vystihla co nejvíce váš názor. 
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18 Domnívám se, že mne škola dobře připravila k přijímacím 
zkouškám a k dalšímu studiu 

7 7 1   

19 Jsem rád(a), že jsem byl(a) žákem/ žákyní této školy. 12 3    

20 Učitelů této školy si vážím. 10 5    

 
Doplňte, pokud chcete: 
 

21 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): 
8 x matem., 5 x český j., 2 x němčina, 2 x fyzika, 2 x chemie, 1 x dějepis, 1 x přírodopis 
 
 
ppřítělocvik 
 
 

22 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): 
5 x chemie (obzvláště v 8 roč.), 1 x zeměpis 

 23 Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: 
4 x chemie, 2x biologie, 2 x fyzika, 1 x angličtina 

24 Ve škole bych změnil(a):  
 
14 x nic, 1 x více nabídek na olympiády 

 
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.  
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Z výsledku dotazníku vyplývá, že největší problém spočívá na naší škole ve výuce chemie. 
Tato skutečnost měla dva hlavní důvody. Za prvé mnoho let neaprobovaného učitele, zde již 
došlo k nápravě. Chemii v tomto školním roce vyučovala již aprobovaná a velmi pečlivá paní 
učitelka. Druhým důvodem, který zatím bohužel přetrvává, je chybějící učebna chemie a 
fyziky, aby mohlo být praktikováno i více pokusů a názorných ukázek, učivo by se tak stalo 
pro žáky atraktivnější a zapamatovatelnější. Vytvoření této učebny plánujeme v co nejbližší 
možné době. 
 
Výsledky v soutěžích 
 
Ve školním roce 2012 – 2013 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí, 
od sportovních, přes matematické, jazykové až po výtvarné. Např. 
Vědomostní soutěže: 
 

- Soutěž v angličtině Video pohlednice z mého města - žáci 5.B 3. místo  
 - žáci 8.A 2. místo v republice.  

- Bludiště – televizní soutěž ve vědomostech i fyzické zdatnosti – 3 x 1. místo 
- Eurorebus – zeměpisná soutěž družstev – 10. místo v republice 
- Klokan –  matematická soutěž - 3. místo v okresním kole 
- Zeměpisná olympiáda – 4., 5. a 10. místo 
 

 
 
 
 
Umělecké soutěže: 
 

- Trnkobraní v Městské knihovně v Litomyšli – 1. místo 
- Proměny Vodních Valů – 1. místo 
- Nejlepší čtenáři oceněni v Městské knihovně - Jana Vacková z 1.A, Anna Poslušná 

ze 3.A a Kateřina Sádovská z 9.A. 
 

Sportovní soutěže: 
- Školský pohár Coca – Cola ve fotbale – 1. místo 
- Orion florbal cup – starší žáci – 1. místo v okresním kole 
- Litomyšlská florbalová liga – starší žáci – 1. místo 
- Basketbalový turnaj O zlatou lilii – 1. místo 
- Vybíjená – chlapci 4. – 5. třída – 2. místo v krajském kole 
- Basketbal starších žáků – okresní kolo – 2. místo 
- Basketbal starších žákyň – okresní kolo – 2. místo 
- Soutěž ve florbalu – starší chlapci – oblastní kolo – 1. místo 
- Soutěž ve florbalu – starší dívky – oblastní kolo – 2. místo 
- O pohár městského bazénu Litomyšl – soutěž v plavání – 3. místo 
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- Pohár rozhlasu – soutěž v atletice – krajské kolo – 4. místo 
 

 
 
 
 
 
Školní družina 
 

 Počet oddělení počet žáků 

školní družina 2 60 

 
Byla otevřena dvě oddělení, obě pro žáky 1. ročníku až 3. ročníku. Přihlášeno bylo celkem 
60 žáků 1. - 3. ročníku.  
 
Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc.  

Ve školním roce 2012/13 vedla I. oddělení – vychovatelka  Alena Bartošová - děti z 2.A a 3.A 
a II. oddělení – vychovatelka Libuše Břeňová - děti ze 1.A a 1.B. 

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

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

Školní družina spolupracuje  s Městskou knihovnou, DDM , VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. 
Studenti pedagogické školy absolvovali svoji praxi v II.oddělení ŠD.  

 
Akce pořádané družinou: 
 
Výlet za ježidědkem a jeho kocourem 
Čarodějnický rej 
Pohádková taneční soutěž 
Cvičení na trampolínkách 
Projekt věnovaný Josefu Ladovi 
Burza plyšáků 
Výroba dvojníků 
Vánoční besídka 
Návštěva SPgŠ 
Mikuláš s Bonifácem 
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Módní přehlídka Když prší, kvetou paraplíčka 
Halloween ve družince 
Drakiáda 
Akce Městské knihovny Litomyšl a DDM 
Minicirkus ve školní družině 
 

 
 
 
 
Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Prevenci rizikového chování zajišťuje ve škole metodička prevence Mgr. Ilona Krejbychová 
ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Jirečkovou. Působení v oblasti 
prevence je rozděleno do několika oblastí. 
 
A/ 
Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni. Jedná se 
zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu, 
přírodopis, chemii, tělesnou výchovu.  
 
B/ 
 Dále se uskutečnily následující jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci, kteří se 
zabývají problematikou rizikového chování.  
 
1. A, 1. B -   Návštěva Policie ČR 
3. A, 4. A –  Dopravní výchova ( teoretická a praktická část) 
5. A, 5. B –  Preventivní program - Kyberšikana 
6. A -    Preventivní program - Moderní je nekouřit 
7. A, 7. B – Preventivní programy -  Facebook 
                                                              Moderní  je nekouřit  
                                                              Sex, Aids a vztahy 
                Zhlédnutí filmu: Seznam se bezpečně (1,2) 
8. A  -  Preventivní programy -  Facebook 
                                                       Sex, Aids a vztahy 
9. A, 9. B  Preventivní programy -  Sex, Aids a vztahy 
                                                             Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš 
                      Zhlédnutí filmu Seznam se bezpečně (1,2) 
 
V listopadu proběhlo  šetření společnosti Scio – POHODA, zjišťující klima celé školy 
(výsledky viz v kapitole testování). 
 
Od listopadu do května proběhly ve třídách 4. A a 7. B  tři preventivní programy 
 ke zlepšení vztahů ve třídě, organizované PPP v Ústí nad Orlicí. 
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V průběhu května pracovali žáci od 6. ročníku do 9. ročníků na projektu Formy šikany, jehož 
výstupy byly k vidění ve vestibulu školy. 
 
C/ 
K prevenci rizikového chování napomáhají i mimoškolní pobyty žáků. V tomto školním roce 
proběhl v září seznamovací pobyt žáků 6. ročníku. Též se v lednu uskutečnil lyžařský 
výcvikový kurs pro žáky 8. ročníku. Pro druhostupňové žáky jsou organizovány vícedenní 
školní výlety, mnoho tříd během roku nocovalo ve škole, i tento společný čas byl naplněn 
aktivitami vedoucími k prevenci rizikového chování. 
 
D/ 
K prevenci rizikového chování využíváme i dlouhodobé projekty  
 
Patronát žáků 9. tříd nad prvňáčky – školní projekt, kterého se účastní žáci 1. a 9. tříd pod 
vedením třídních učitelů a výchovné poradkyně. Cílem je rozvíjet pěkné a kamarádské 
vztahy mezi našimi nejmladšími a nejstaršími žáky, naučit nabídnout pomoc a starat se o 
mladší.  
 
Ve spolupráci s Farní charitou v Litomyšli pokračují projekty –  
- pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci – Sanace rodiny 
- program Michael – starší kamarád pro mladší dítě 
- program Daniel – hry s dětmi nebo doučování 
 
E/ 
Proběhly také akce, kterých se účastnila celá škola 
Advent ve škole prosinec 2012 
Den Země – organizovaný DDM v Litomyšli – duben 2013 
 
F/ 
 V průběhu celého školního roku se organizovaly třídnické hodiny. 

 
 
 
 
Hospodaření školy 
 
Financování školy probíhá ve dvou rovinách. Prostředky na výuku (učební pomůcky, mzdy 
včetně dalších osobních nákladů) získává škola prostřednictvím kraje a prostředky na 
provoz školy včetně její údržby získává škola od svého zřizovatele Města Litomyšl.  

 

Položkový rozpočet školy: 

  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2012 Schválený rozpočet 2013 

Účet hlavní    hospodář. 

Celkem 

hlavní    hospodář. Celkem 

  činnost ŠD činnost činnost ŠD činnost   

501300 nákup DDM 3-40 tis. 50     50     

501310 potraviny       0     

501330 tisk 10     10 10   10 

501340 čisticí prostředky 95     95 80   80 

501350 materiál provozní 150     150 150   150 

501360 spot.mat.v OE 0,5-3 tis. 117     117 60   60 

501380 PHM 5     5 5   5 
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501500 učební pomůcky       0     

501510 učebnice, metodiky       0     

501200 spotřeba akademie       0     

501320 spotřeba stonožka       0     

501370 spotřeba školní družina   60   60  58  58 

501400 spotřeba Vv       0     

501440 spotř.-účelové MU       0     

501520 spotř.-1.tř       0        10   10 

501520 spotřeba-účelové ŚU       0     

501410 progr.vyb.počítač       0     

501530 ochranné pomůcky          6     6         8   8 

501xx spotřeba materiálu 433 60 0 493 323 58 0 381 

                

502310 elektrická energie 204     204 200         200 

502320 plyn 324     324 370   370 

502330 vodné 50     50 50   50 

502331 stočné a sráž. voda     50   50 

502xx spotřeba energie 578 0 0 578 670 0 0 670 

                

504300 prodané zboží mléko       0     

504xx prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

511300 opravy a údržba 160     160 160   160 

511311 opravy a údržba - PC       0        40   40 

511xx opravy a údržba 160 0 0 160 200 0 0 200 

                

512500 cestovné MÚ 10     10 10   10 

512510 cestovné ŠÚ             

512520 cestovné ŠÚ - výlety       0     

512xx cestovné 10 0 0 10 10 0 0 10 

                

513300 reprenáklady 5     5 5   5 

513xx reprenáklady 5 0 0 5 5 0 0 5 

                

518300 poštovné 6     6 6   6 

518310 telefony 50     50 50   50 

518320 obědy 60     60     

518330 výcviky 30     30 35   35 

518340 technická pomoc mzdy 0     0 5   5 

518350 revize 30     30 44   44 

518360 software služby 40     40 40   40 

518370 praní prádla 12     12 12   12 

518380 internet 10     10 10   10 

518390 odvoz odpadků 24     24 24   24 

518400 školení a kurzy, město 10             10 6   6 

518410 ostatní služby 35     35 40   40 

518420 lektorská činnost       0     

518510 školení pedag.pr.       0     

518520 školení pedag.pr.-účel.       0     

518530 doprava jízdné žáci          3     3 5   5 

518470 počítače       0     
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518490 výlety-účel.MÚ       0     

518430 sluby-Stonožka       0     

518500 počítač.programy       0     

518540 služby-akad.projekt       0     

518470 bankovní poplatky       0          6   6 

518550 platby-kopírka 40     40 40   40 

518460 stočné 50     50     

518xx  ostatní služby 400 0 0 400 323 0 0 323 

                

521500 hrubé mzdy       0     

521510 OON       0                50 50 

521504 mzd. nákl. asistent            27   27 

521520 odměny z FO       0     

521xx mzdové náklady 0 0 0 0 27 0 50 77 

                

524500 zákonné sociál. poj.       0     

 524504 zák.soc.poj.-asistent        0          4   4 

          0     

 524304 zák.zdrav.poj.-asistent        0     

524530 zákonné zdravotní poj.       0          2    2 

524xx zák.sociální pojištění  0 0 0 0 6 0 0 6 

                

527500 tvorba FKSP       0     

527300 příspěvek na obědy            70   70 

527521 zdravotní prohlídky             5   5 

527xx  zák. sociální náklady 0 0 0 0 75 0 0 75 

                

528300 náhrady mezd za prac.nes.       0     

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

                

538300 daně a poplatky       0     

538xx daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

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

                

549300 pojistné 30     30 30   30 

549310 bankovní poplatky 10     10     

549360 cenové rozdíly       0     

549340 ostatní platby, emise       0     

549xx ostatní náklady z činnosti 40 0 0 40 30 0 0 30 

          

558300 nákl. DHIM (3 – 40 tis.)     35   35 

558xx nákl. z drob.dlouhod.majet.     35 0 0 35 

  náklady celkem 1626 60 0 1686 1707 58 50 1850 

            

602680 tržba florbal       0                 3 3 

602681 tržba vybíjená       0              10 10 

602682 tržba šikovné ruce       0                  7 7 

602683 tržby divadlo       0                10 10 
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602685 tržba hýbeme se s hudb.       0               10 10 

602690 tržby příprava přijímačky       0               10 10 

602510 tržby školní družina   60   60  58  58 

                

602xx tržby za služby 0 60 0 60 0 58 50 108 

                

603330 nájemné     75 75   75 75 

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

            

604300 tržby za prodané mléko       0     

604xx   0 0 0 0 0 0 0 0 

                

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

                

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

                

648500 zapojení RF       0     

648320 sponzorské dary       0     

648400 sponzarské dary - Vv       0     

648350 ostatní výnosy - pojišťovna       0     

548440 sponzorké dary - výlety       0     

648410 sponzorké dary-šk.klub.       0     

648300 zapojení FO       0     

648xx  čerpání fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

649300 zapojení rez. fondu       0     

649320 sponzorské dary       0     

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

                

662300 úroky z běžného účtu 12     12 12   12 

662310 úroky z termínovaných       0     

662xx úroky 12 0 0 12 12 0 0 12 

                

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

            

672300 příspěvek Města 1539     1539 1584   1584 

672340 příspěvek MÚ-účel.       0     

672500 příspěvek ŠÚ       0     

672311 příspěvek ÚP do 30.6.       0        36   36 

672310 příspěvek ŠÚ -mzdy       0     

                

672xx výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1539 0 0 1539 1620 0 0 1620 

  výnosy celkem 1551 60 75 1686 1632 58 125 1815 

                

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

      
    

  školné - družina   60      58   

  školné - kluby                 
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Mzdové prostředky 

 

521xx mzdové náklady – rok 2012 6 451 

52450 zákonné sociál. poj. 1618 

52453 zákonné zdravotní poj. 575 

524xx   2193 

52750 tvorba FKSP 64 

 

521xx mzdové náklady – rok 2013  6 530 

52450 zákonné sociál. poj. 1656 

52453 zákonné zdravotní poj. 588 

524xx    

52750 tvorba FKSP 65 

 

pozn.  Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové mzdové prostředky se skládají z mezd 
pedagogů a nepedagogů. Zároveň nejsou zahrnuty úpravy mezd k zářiovým výkonům. 

 

 

Prioritami rozpočtu školy na rok 2013 byla pouze běžná údržba, v rámci níž bylo nutné 
zajistit opravu popraskané zdi.  

 

Čerpání výše uvedených rozpočtových prostředků probíhalo v daném období dle obvyklých 
postupů. Rozpočet na rok 2013 byl předán ze strany zřizovatele 24. února 2013 a v březnu 
2013 byl předán rozpočet prostřednictvím kraje. 

 

 

 

Údaje o zajímavých aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Během školního roku 2012 – 2013 proběhlo mnoho aktivit nejrůznějšího zaměření. 

 
Projekt PATRONÁT DEVÁŤÁKŮ NAD PRVŇÁČKY 

- 1/ Počtení - tajný výlet prvňáčků s deváťáky spojený s plněním spousty úkolů. 
V září čtou ze své oblíbené dětské knížky deváťáci prvňáčkům, v červnu naopak. 

- 2/ Společná výroba podzimníčků – výrobků ze všeho, co nám příroda nabízí na 
podzim 

- 3/ vzájemná výměna dárků – na podzim deváťáci prvňákům, před přijímacími 
zkouškami naopak 

- 3/ mikulášská a vánoční besídka 
- 4/ cesta za vysvědčením - prvňáčkové se "svými" deváťáky museli nejprve 

společnými silami splnit spoustu úkolů, v nichž dokázali, že si vysvědčení opravdu 
zaslouží, vyluštit tajenku a teprve potom se dočkali vytouženého prvního vysvědčení. 
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Adaptační kurz 6. ročníku 
- Proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 6. - 7. 9. 2012. Žáci pod vedením 

preventistky školy, třídní učitelky a odborných lektorů absolvovali řadu her 
vedoucích ke spolupráci, včetně lanových aktivit. 

 
Bazar zimních sportovních potřeb 

- Konal se ve dnech 12. a 13. října 2012 v tělocvičně školy a byl určen široké 
veřejnosti. Bohužel ho v minimální míře navštívili rodiče našich žáků. 

 

 
 
Návštěva Legolandu 

- Legoland připravuje i školní výukové programy a my jsme pro nejmladší žáky zvolili 
dopravní výchovu. Instruktorka střídala svůj výklad v němčině a angličtině a naši 
žáci výborně reagovali. Závěrečnou část praktické zkoušky zvládli na výbornou a 
své řidičské průkazy si opravdu zasloužili. 

 
Pravidelné návštěvy Městské knihovny Litomyšl 

- Žáci se svými učiteli pravidelně navštěvovali knihovnu, kde se účastnili mnohých 
akcí, nebo se jen tak seznamovali s prostředím knihovny a s tím, jak půjčování 
knížek funguje. 

 
Návštěva oddělení Městské policie Litomyšl 

- Žáci z prvního stupně si pobesedovali s komisařkou npor. Simonovou o práci 
policistů. Velký zážitek pro ně byl pobyt v cele předběžného zadržení, prohlédli si 
také policejní auto. 

 
Jak se dělá televize 

- Ve dnech 19. a 20. října 2012 členové našeho televizního štábu navštívili město 
Příbram, kde se pod záštitou České televize konala akce s názvem Jak se dělá 
televize. Po celé dva dny běžela řada zajímavých besed s předními osobnostmi 
České televize. Povídali si s panem Miroslavem Vaňurou z Tísňové linky, s 
meteoroložkou Taťánou Míkovou, se sportovním komentátorem Robertem Zárubou, 
moderátorem politických debat Danielem Takáčem, dokonce i se samotným 
ředitelem ČT Petrem Dvořákem a dalšími. Pracovníci České televize je nechali 
pracovat ve svém přenosovém voze a se svými kamerami, to byl opravdu 
nezapomenutelný zážitek. 
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Exkurze 8.A do Brna 

- Cílem byla prohlídka historických památek a návštěva muzea Antrophos. Poznali zde 
vývoj člověka od pradávných dob. 

 
Vysílání školního rozhlasu 

- Od 29. 10. 2012 vysílal na naší škole pravidelně každé pondělí ráno dětský školní 
rozhlas. Vysílání zajišťovaly dvojice žáků z devátých a osmé třídy. V úvodu děti vždy 
zhodnotily předchozí týden, pak seznámily posluchače s tím, co nás čeká v týdnu 
nadcházejícím a závěrem pustily písničku na přání. O věnování písně byl po celý rok 
velký zájem, hrálo se různým učitelům i třídám.  

 
Exkurze do White Gallery v Osíku 

- Několik tříd se postupně v rámci výtvarné výchovy vypravilo na velmi zajímavou 
exkurzi do White Gallery v Osíku. Z poutavého výkladu pana Martina Jandy (majitel 
galerie) se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o samotné budově galerie, ale také o 
depozitáři, ve kterém je mimo jiné uloženo i dílo ak. malířky paní Ludmily Jandové.  

 
 
Návštěva interaktivní výstavy Hry a klamy 

- Jedná se o soubor hlavolamů zapůjčených z libereckého IQ parku v zámecké galerii 
v Litomyšli. Snahou této výstavy  je vtáhnout žáky do světa přírodních věd a aktivovat 
jejich hravost a tvořivost. Na rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou exponáty 
doslova "nedotknutelné", zde bylo zapotřebí s vystavenými objekty pracovat. Každý 
hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule v sobě skrýval prvek pobavení, hry a 
objevitelského vzrušení. Změřit sílu svého stisku, procvičit si rychlost reakce nebo 
poznat po čichu, o jaké koření se jedná, si mohly vyzkoušet děti z několika tříd.  

 
Exkurze 8.A do Prahy 

- Žáci navštívili Václavské náměstí, Karlův most, Prašnou bránu, ale především 
Parlament České republiky, kde měli možnost se podívat, kde sedávají naši poslanci. 
Večer navštívili  představení Vražda za oponou v Karlínském divadle. 

 
Exkurze do SOŠ a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-9-b/white-gallery-v-osiku-i343/
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- Žáci 9. ročníků zde absolvovali pestrý program, kromě podrobné prohlídky všech 
prostor školy je čekalo mnoho dalších aktivit, zkusili si jízdu na trenažéru i ve voze, 
napsali si dopravní testy či pro zábavu vylezli na horolezeckou stěnu. 

 
 
Beseda s mořeplavcem 

- Na pátek 23. 11. zajistila paní učitelka Drobná besedu s mořeplavcem Rudolfem 
Krautschneiderem pro 1. a 9. třídy. Byl to velmi zajímavý a zábavný pán, který si 
s dětmi nejen povídal, ale také zahrál a zazpíval. 

 
Advent ve škole 

- První adventní neděli se škola otevřela rodičům, prarodičům i široké veřejnosti. Na 
návštěvníky čekal bohatý program – kulturní vystoupení dětí z mnoha ročníků, 
představení kroužků Hýbeme se s hudbou a Šmrnc, nákup řady nápaditých výrobků i 
občerstvení. 

 

 
 
 
Mikulášská nadílka a čertovské řádění 

- V každé třídě žáci z devátých tříd vytvořili atmosféru čertovského řádění, ale Mikuláš 
a andělé měli hlavní slovo. Chválili a odměňovali všechny děti. Nechyběly písničky a 
básničky, které zněly z jednotlivých tříd. 

 
Beseda s herci Petrem Lněničkou a Monikou Zoubkovou 

- V úterý 4. prosince 2012 pořádalo naše školní divadlo Šmrnc ve školní jídelně 
besedu se známým pražským hercem a litomyšlským rodákem Petrem Lněničkou, 
bývalým členem Vitamínu "S". Přijela s ním i jeho kolegyně Monika Zoubková. 
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Exkurze 5.B do Prahy 

- Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se třída 5.B vydala na exkurzi do Prahy, aby zhlédla výstavu 
Monarchie v Národním muzeu. Nejprve si prohlédli výstavu, která byla rozdělena na 
dvě části - Jak se žilo za císaře pána a Dětský svět za císaře pána. Šli se také 
podívat na Staroměstské náměstí, aby se podívali na orloj, vánoční trhy a taky na 
místo, kde bylo popraveno 27 českých pánů v roce 1621. 

 
Vystoupení v RESPITNÍ PÉČI JINDRA 

- V úterý 11. prosince 2012 vystoupili naši žáci v Respitní péči Jindra, aby potěšili 
nemocné, kteří jsou zde hospitalizováni. Představení se setkalo s velmi pozitivním 
ohlasem a pomohlo vytvořit příjemnou atmosféru. Akce se uskutečnila v rámci 
spolupráce s Farní charitou Litomyšl. 

 
Stonožkový výlet do Prahy 

- Již 18 let patří naše škola k těm "stonožkovým", a proto i letos se žáci, tentokrát 
devátých ročníků, vypravili v předvánoční době do Prahy. Byli pozváni na mši svatou 
pro Stonožku do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která se konala 7.prosince 
2012.Tato mše byla poděkováním stonožkovým dětem, učitelům, přátelům a vojákům 
AČR za jejich vynikající práci pro hnutí. 

 
Výprava za Hurvínkem 

- Ve čtvrtek 6.prosince 2012 se vypravili žáci 2.A vlakem do Prahy do Divadla Spejbla 
a Hurvínka na představení HURVÍNKŮV MIKULÁŠ. Po představení se vydali na 
Pražský hrad,  podívali se do katedrály svatého Víta, na Karlův most, Staroměstské a 
Václavské náměstí.  

 
Naši žáci vystupovali pro děti z mateřských škol 

- V pátek 14. 12. a v pondělí 17. 12. 2012 jsme uvítali v budově naší školy malé děti a 
jejich paní učitelky. Připravili jsme si totiž pro ně vánoční vystoupení. 

 
Zpívali jsme u Vánočního kamionu 

- V neděli 16. 12. 2012 vystoupili vybraní členové školního divadla Šmrnc u Vánočního 
kamionu Coca cola, kde zazpívali několik koled. Škole bude věnován výtěžek z této 
charitativní akce, který použijeme na podporu aktivit našich žáků. 
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Den otevřených dveří a Šmoulí zábavné odpoledne 

- Dne 22. 1. 2013 se konal den otevřených dveří. Dopoledne měli rodiče možnost 
podívat se do výuky, prohlédnout si veškeré prostory školy. Odpoledne bylo určené 
především budoucím prvňáčkům. Byl pro ně připraven zábavný program, v němž si 
vyzkoušeli úkoly podobné těm zápisovým, seznámili se s prostředím školy i 
s budoucími patrony – tentokrát přestrojenými za Šmouly. 

 
 
Školní vánoční den 

- To, že jsou Vánoce tady, připomnělo školní divadlo Šmrnc, protože v tělocvičně 
zahrálo svoje představení, které mohli diváci zhlédnout i na Adventu ve škole. S 
programem "Pojďme spolu do Betléma" vystoupilo již po desáté - a také naposledy. 
Po vystoupení předstoupili do čela učitelé a společně s žáky si zazpívali koledy. Poté, 
co všechny děti dostaly malý dáreček, se všichni rozešli do tříd a ve třídách začaly 
vánoční besídky. 

 
 
Lyžařský výcvik 8.A 

- Na lyžařský výcvikový kurz odjížděli žáci na sedm dnů v neděli 13. ledna 2013 na 
chatu Sabinku pod Pradědem v Jeseníkách. Ubytování bylo na dobré úrovni, 
většinou ve čtyřlůžkových pokojích. Výhodou lyžařského areálu je nedaleká, snadno 
dostupná sjezdovka, ze které se dalo dojet na další sjezdové tratě Ski areálu Figura. 
Vlastní výcvik lyžařských dovedností proběhl na sjezdovkách všech obtížností podle 
pohybové úrovně jednotlivých žáků. Během výcviku měli kvalitní sněhové podmínky, 
ráno byly svahy vždy velmi dobře připraveny. Výcvik uskutečnili podle připraveného 
programu. Lyžovat se naučili i ti žáci, kteří ještě lyžovat neuměli. Žáci neodpočívali 
jen na chatě, ale většina se rozhodla užít si legrace také na krátkých lyžích 

   ( snowblade ). Mnoho dětí s chutí jelo na běžky. Třikrát jeli na běžkách na Praděd, do   
Karlovy Studánky a na chatu Švýcárnu. Večery byly mimo jiné věnovány přednáškám o 
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technice a metodice lyžování, přípravě a mazání lyží, nebezpečí hor, historii lyžování a 
zdravovědě. Někteří žáci měli připravené zajímavé prezentace o lyžování. Poslední večer 
byli oceněni všichni žáci za jejich pokroky a aktivní přístup k lyžování. 

 
Návštěva lední revue 

- V pátek 15.2. 2013 se řada tříd zúčastnila krásného představení na zimním stadionu. 
Krasobruslařky z České Třebové předvedly úžasné výkony na melodie z muzikálů, 
pohádek a filmů. 
 

Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové 
- V pátek 22. 2. 2013 se vydaly dva autobusy naplněné dětmi druhého stupně do 

Hradce Králové, aby zde mohli žáci a jejich učitelé navštívit představení Klicperova 
divadla Bylo nás pět. 
 

Oslava Dne učitelů 
- Žáci nejvyššího ročníku rozdělili jednotlivé třídy, předem si zjistili, jaký předmět budou 

děti mít druhou vyučovací hodinu a pečlivě si nachystali přípravu. V již zmíněný den 
zástupci jednotlivých ročníků nejprve překvapili učitele květinami a keramickými 
medailemi, hned vzápětí deváťáci nastoupili do výuky. Všem zúčastněným se 
výměna líbila. Pro menší děti byla vítaným zpestřením, pro deváťáky to jistě byla i 
zajímavá zkušenost, měli možnost si ověřit, jak náročné je zaujmout třídu a kolik času 
musí učitel věnovat přípravám. A učitelé, kteří zasedli na hodinku do žákovských 
lavic, se nejen pobavili, ale měli také možnost podívat se na třídu z jiného úhlu 
pohledu, což může být také velkým přínosem. 

 
 
Velikonoce v Zámeckém sklepení 

- Děti z několika tříd navštívily Zámecké sklepení, kde se mezi sochami Olbrama 
Zoubka připravovaly na nadcházející svátky velikonoční. Každý si mohl ozdobit svou 
skleněnou kraslici, aby s ní mohl potěšit své blízké. 
 

Výtvarná a vlastivědná exkurze do Hlinska 
- Žáci  5.A a 6.A se zúčastnili exkurze do Skanzenu v Hlinsku, dozvěděli se, jak lidé 

dříve pracovali, jedli, bydleli a hlavně jak slavili Velikonoce. Dříve dodržovali mnoho 
tradic, např. malovali vajíčka, zimu vyháněli ven z vesnice, vítali jaro atd. 
 
 

Dopravní výchova 
- Také v letošním roce měli naši třeťáci a čtvrťáci možnost zopakovat si a prohloubit 

znalosti z dopravní výchovy. Od března se v kroužku dopravní výchovy věnovali 
teoretické části: opakovali si značky, popisovali části kola, zkoumali křižovatky... 
Jakmile se udělalo hezčí počasí, připravili si kola a vyrazili na hřiště. Po závěrečném 
testu dostali průkaz cyklisty. 
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Návštěva Městského úřadu Litomyšl 

- Žáci  3.A navštívili MÚ. Přivítal je pan místostarosta Stříteský, prohlédli si úřad a 
zkoumali, o co vše se tu starají. Velikou radost dětem udělaly dárky, které dostaly - 
krásné litomyšlské puzzle a omalovánky pro každého, takže se mohly pochlubit 
doma. 
 

Den Země 
- Dne 25. 4. se konal Jarmark ke Dni Země. Naše škola se této akce také zúčastnila, 

aby předvedla výrobky, které se na naší škole vytvářejí. Měly velký úspěch a všem se 
moc líbily. Zatímco malé děti si užívaly aktivity organizované DDM, několik tříd 
z druhého stupně oslavilo Den Země prací. Přijaly výzvu Městského úřadu Litomyšl, 
od Technických služeb si půjčily nářadí a pustily se do úklidu okolí. V rámci Dne 
Země se vydali žáci 5.A a 5.B do Nedošínského háje. Nejprve si povídali o historii 
Nedošínského háje, pak šli ke kapličce sv. Antonína. Tam potkali hydrometeorologa z 
Hradce Králové, ten je informoval o tom, jak určují počasí podle stavu vody. Dále 
pokračovali do Tržku k rybníku Abrhám, odtud zpátky lesní pěšinkou k Nedošínu. 
Narazili na znečištěný potůček, a protože chtěli pomoci životnímu prostředí, vyčistili 
ho. 
 

Výlet na kolech 
- V pátek dne 10. května se někteří žáci zúčastnili výletu na kolech v okolí Litomyšle. 

Trasa vedla ve směru z Litomyšle na Růžový palouček, Nové Hrady, Polanku, 
Roudnou, Vranice, Jarošov, Budislav, Osík a zpět do Litomyšle. Děti ujely přibližně 45 
km. 
 

Vůle a myšlenka, návštěva interaktivní výstavy v Městské galerii v domě U Rytířů 
- Při výuce výtvarné výchovy  navštívili  žáci 2. Stupně výstavu Vůle a myšlenka. Své 

práce zde vystavují učitelé Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kteří působí v 
Litomyšli na restaurátorské škole. Úkolem dětí bylo "vžít se " do rolí autorů a 
představit si navzájem "svá" díla. Úkol to byl nelehký, ale i velmi zajímavý. Nakonec  
se žáci stali sami "opravdovými" tvůrci a vytvořili vlastní koláže. 

 
Exkurze 3.A do Nedošínského háje 

- Průvodcem byl pan Urbánek z DDM, povídal o tom, jak vznikl Nedošínský háj, 
ukazoval nám spoustu zajímavých rostlin, stromů a živočichů. 

 
Víčka pro Honzíčka 

- Celá naše škola se zapojila do charitativního projektu a sbírala víčka od petlahví na 
pomoc Honzíčkovi, který je nemocný a potřebuje speciální kočárek. Dostalo se nám 
vděčného dopisu s poděkováním. 

 
Návštěva lanového centra a prohlídka Olomouce 

- 9.A a 9.B navštívily historické město Olomouc. Nejdříve v lanovém centru odvážně 
překonávaly visuté lávky a vítězily nad počátečním strachem ze závratné výšky. Žáci 
si uvědomovali, jak je důležité v takovém případě důvěřovat jeden druhému, 
vzájemně si pomáhat a podporovat se. Odpoledne je překvapila monumentalita a 
dokonalost gotických a barokních staveb, které zhlédli. Přitom si zopakovali poznatky 
z hodin dějepisu. 

 
Oslava Dne dětí 

- Ke Dni dětí bylo pro žáky naší školy nachystáno překvapení v podobě zábavného 
programu, během něhož se detailně seznámí s historickými zbraněmi 17. století a 
vůbec zvyklostmi té doby. Ačkoli nám počasí nepřálo a museli jsme řadu plánovaných 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-7-b/vystava-i523/
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aktivit zrušit (například si děti měly razit vlastní mince), program se dětem líbil a určitě 
si z něj odnesly nejen spoustu zážitků, ale i řadu vědomostí. 

 
 
Pasování na čtenáře 

- Žáci prvních tříd byli koncem školního roku v Městské knihovně v Litomyšli pasováni 
na čtenáře. Celý obřad proběhl v hravém a slavnostním duchu a děti si odnesly 
kromě zážitků i drobnosti pro vzpomínku. 

 
 
 
Setkání budoucích prvňáčků ve škole 

- Ve čtvrtek 13. 6. 2013 odpoledne navštívili školu budoucí prvňáčci se svými rodiči. 
Seznámili se se svými patrony, s prostředím školy, splnili první "školní" úkoly a dostali 
první jedničky. Také rodiče nezaháleli a pilně vstřebávali řadu informací k organizaci 
příštího školního roku.  
 

 
 
Během celého roku také fungovaly kroužky. 
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Kroužek Hýbeme se s hudbou připravil hned několik představení pro rodiče – Šmoulí zumba 
párty při Dni otevřených dveří, v rámci Jarmarku ke Dni Země vystoupily děti na litomyšlském 
náměstí, na konci dubna proběhla Čarodějnická zumba a na konci května se rodiče přišli 
podívat na závěrečné vystoupení věnované maminkám. 
 

 
 
Také školní divadlo Šmrnc odehrálo během školního roku dvě představení. První se 
jmenovalo  Pojďme spolu do Betléma a děti ho zahrály celkem desetkrát. Jejich druhé 
představení se jmenuje My se vlka nebojíme a zatím nemělo derniéru. Jejich publikum mělo 
široký věkový rozptyl - od malých dětí z mateřských škol až po důchodce. Kromě různých 
prostor v Litomyšli hráli herci i na Pohodlí. 
 

 
 
 
 
 
Školní výlety 
 

třída termín místo 

1.A 11.6. ZOO Olomouc 

1.B 11.6. ZOO Olomouc 

2.A 20.6. Budislav 

3.A 11.6. Potštejn 

4.A 13.6. Potštejn 

5.A 12.6. Babiččino údolí - Ratibořice 

5.B 12.6. Babiččino údolí - Ratibořice 

6.A 17.6. Macocha 

7.A 12.-13.6. Borová u Poličky 
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7.B 17.-18.6. Vranice 

8.A 11.-12.6. Borová u Poličky 

9.A 19.-21.6. Dolní Bušínov 

9.B 19.-21.6 Špindlerův Mlýn 
 
 
 
 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Od ledna 2009 začala spolupráce mezi partnerskou školou v německém Burgsinnu a naší 
školou. Projekt žákovské výměny s partnerskými školami v německém Burgsinnu a 
Gemündenu trvá. V říjnu navštívilo naši školu jedenáct učitelů z partnerských německých 
škol. Čekal je pestrý program. Kromě naší školy se důkladně seznamovali i s městem, velice 
se jim líbil litomyšlský zámek i sklepení se sochami Olbrama Zoubka. Večery pak strávili 
společně s našimi učiteli povídáním i zpěvem. Naplánovali jsme další společné aktivity škol a 
utužili naše přátelství. 

 
 
V průběhu tohoto školního roku jsme pokračovali v korespondenci. Do této spolupráce byli 
aktivně zařazeni především žáci 7. A, 7. B a 8. A, kteří každý týden ve skupinách psali 
zprávy a formou e-mailu si vyměňovali  informace o svých zájmech, škole, atd. Tato 
korespondence žáků by měla být završena výměnným pobytem v příštím školním roce.  
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Prezentace školy v tisku 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost. 
 
Formy spolupráce s rodiči 
 

1/ Konzultace žák, rodič, učitel 

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

2/ Občanské sdružení Naše škola v Litomyšli 

Dne 4. 10. 2012 proběhly volby a členy výkonného výboru Občanského sdružení Naše škola 
v Litomyšli se stali: 
1.A Martina Soukupová 
1.B Ladislav Klement 
2.A Šnébergerová Ivetta 
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3.A Ludmila Sádovská 
4.A Jindrová Ester 
5.A Hošková Jarmila 
5.B Dostálková Kateřina 
6.A Vacková Lenka 
7.A Šulcová Renata 
7.B Křížová Eva 
8.A Daníčková Jitka 
9.A Kašpar Jan 
9.B Ambrož Koukola 
Miroslava Jirečková  
Mojmír Bogdan 
 
Poplatek na školní rok a rodinu byl stanoven na 100,- Kč. 
 
Ve spolupráci s občanským sdružením byly realizovány například projekty Bazar zimních 
sportovních potřeb, Advent ve škole. Z financí občanského sdružení byly také hrazeny 
drobnosti na Mikulášskou nadílku, vánoční dárek pro všechny děti – mince, část cestovného 
na lyžařský kurz a cestovné na vyhlášení cen soutěže Video pohlednice z mého města na 
MŠMT a na akci Jak se dělá televize, honorář za vystoupení ke Dni dětí, drobnosti pro 
prvňáčky, byly také zakoupeny odměny pro žáky na konci školního roku. 
 
 
Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
Na škole pracuje odborová organizace, se kterou dle kolektivního vyjednávání spolupracuje 
vedení školy. Za odborovou organizaci zajišťuje kolektivní vyjednávání a sestavuje 
s ředitelkou školy kolektivní smlouvu Mgr. Dagmar Horská. Předmětem smlouvy jsou 
pravidla čerpání kulturního a sociálního fondu, bezpečnost práce a například rozpočtované 
mzdové prostředky a jejich čerpání.  

 
Závěr 

 

Základní škola v Litomyšli, U Školek 1117, okres Svitavy je základní školou svého 
regionu. Tradice školy se opírají hlavně o standardně kvalitní výuku. Učitelé uvážlivě 
kombinují mnoha lety ověřené tradiční metody práce s metodami novými. Že škola odvádí 
kvalitní práci, dokládají jak výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek, tak testování 
SCIO.  

V letošním školním roce jsme otestovali klima školy a potvrdilo se nám, že zde 
vládne přátelská pracovní atmosféra. V minulém školním roce jsme započali mnoho nových 
aktivit, úkolem tohoto školního roku bylo udržet je v chodu. Jejich škálu jsme již nechtěli 
rozšiřovat, neboť hlavní náplní školy má být výuka a větší množství aktivit by již probíhalo na 
její úkor. Ve školním roce 2013/2014 hodláme v běžících aktivitách i nadále pokračovat, 
plánujeme však posílit aktivity více související se studiem, např. olympiády, vědomostní 
soutěže apod. 

 

V Litomyšli dne 17. 7. 2013 

Mgr. Miroslava Jirečková 

ředitelka školy 

Výroční zpráva bude předložena Školské radě dne 26. 8. 2013. 


