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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 12 kmenových tříd. Ve školním roce 2013-2014 školu navštěvovalo 260 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 19 učitelů a 3 vychovatelů  (údaje k 30. 9. 2013). 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, tři místnosti školní 
družiny a pobočku městské knihovny. 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. Ilona Krejbychová   

 
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. 
 
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

http://www.litomysl.cz/2zs
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Ke dni 30. 9. 2012 v naší škole působilo celkem 27 zaměstnanců, z toho 22 pedagogických 
pracovníků (19 učitelů, 3 vychovatelé) 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 mladí učitelé, kteří čerstvě absolvovali studium, 
což vede k vzájemnému ovlivňování a předávání zkušeností.  Od 7. 10. 2013 odešla L. 
Andrlová na rizikové těhotenství a nastoupila místo ní Andrea Hanušová. 
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2013 - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

třída třídní učitel chlapci dívky celkem  

1.A Andrea Stejskalová 8 10 18 

1.B Markéta Šplíchalová 9 10 19 

2.A Irena Bartošová 9 7 16 

2.B Dalena Beníšková 8 9 17 

3.A Jana Morávková 13 12 25 

4.A Vendulka Hýblová 11 11 22 

5.A Mojmír Bogdan 15 14 29 

6.A Ivana Ptáčková 16 17 33 

7.A Lenka Ondráčková 8 10 18 

PŘÍJMENÍ JMÉNO VYUČUJE 

ANDRLOVÁ Libuše Aj, Ov 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD     

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M, Fy, Tv, Pc, 
D, Ov 

BŘEŇOVÁ Libuše ŠD     

COUFAL Jan ŠD 

DROBNÁ Ludmila Čj,Vv,Pc 

HORSKÁ Dagmar Přv, Pc, D 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ 

KREJBYCHOVÁ Ilona Aj, Vla   

MORÁVKOVÁ Jana 1.st. 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj, M, Ov 

PAZOUROVÁ Martina Př, Ch, Přv, 
EVO, Zdr  

PEKAŘOVÁ Lenka M,Fy,Inf 

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, TV, Sv, Rj, 
Ov 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠAUER Vladimír Hv 

ŠPLÍCHALOVÁ Markéta 1.st. 

VÍCH Vítězslav Z, Tv, Sv, Vla 

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 
Zdr  -  zdravověda 
Vla – vlastivěda 
Přv – přírodověda 
Sv – sportovní výchova 
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8.A Martina Pazourová 7 12 19 

8.B Libuše Andrlová 6 11 17 

9.A Vítězslav Vích 11 16 27 

 
Celkem 1. stupeň – 73 chlapců, 73 dívek, 146 žáků 
  2. stupeň – 48 chlapců, 66 dívek, 114 žáků 
Počet žáků celkem: 260 
Během školního roku odešli dva žáci na Základní školu speciální a dva přešli na jinou 
základní školu. Součet žáků na konci školního roku činí tedy 256 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 Komunikace 
s rodiči. Program zajišťovala PhDr. Jana Mervartová a jednalo se o celodenní seminář 
v době velikonočních prázdnin dne 17. 4. 2014. Se stejnou lektorkou byly dohodnuty i 
supervize, které proběhly 1x pro celý sbor a 3x pro vedení školy. 
 

CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2013 – 2014 A JEJICH NAPLNĚNÍ 
 
1. Pokračovat v aktivitách započatých v minulých školních letech 
 
Po celý školní rok bylo zajištěno 
- vydávání  školního časopisu Dvojka 2 
- vysílání školní televize Dvojka 2 TV 
- činnost zájmových útvarů  
- prezentace činnosti školy na nástěnné tabuli na náměstí 
 

2. Realizovat projekty, v nichž bude prezentována práce školy 
 
Ve dnech 29. a 30. listopadu 2013 se konaly oslavy 20. výročí otevření naší školní budovy.  
V pátek se uskutečnila ve Smetanově domě Školní akademie a v sobotu v budově školy Den 
otevřených dveří. Celý den probíhal pestrý kulturní program, děti hrály, zpívaly a tančily, 
hrála kapela i školní divadlo Šmrnc. Zazněla skladba Petra Jiříčka Podzimní variace v podání 
Marie Stratílkové. Zajímavá byla i beseda s herci Tomášem Lněničkou, Radomilem Vávrou a 
Karlem Ondruškou, našimi absolventy.  
Projekt se setkal s hojnou účastí a kladným ohlasem veřejnosti. 
 
Dne 9. 1. 2014 jsme v rámci Dne otevřených dveří uskutečnili Školácké odpoledne s 
krtečkem, 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.  Zajistit bezpečné klima ve škole 
 
Škola pokračovala ve spolupráci se zařízeními, která mohou pomoci vytvořit ve škole 
bezpečné klima  ( PPP Ústí nad Orlicí, Charita Litomyšl - Projekt Michael, Daniel a Sanace 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2013/14 

 

6 

 

rodiny, Oddělení sociálně – právní ochrany a prevence kriminality – Mgr. Sylva Přikrylová). 
Ve třídách 4.A a 7.A byl realizován program pro třídu spojený se sociometrií. Škola navázala 
užší spolupráci se střediskem výchovné péče Pyramida, školu pravidelně navštěvovala 
psycholožka PhDr. Eva Šedová, která pomáhala řešit problémy s chováním chlapců, kteří 
jsou v péči střediska a absolvovali u nich diagnostický pobyt. 
 
4.  Pokračovat v projektu podpory čtenářské gramotnosti 
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. 
Byly organizovány besedy se spisovateli.  
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.  Pokračovat v systému konzultací žák, rodič, učitel 
 
Konzultace pokračovaly systémem nastoleným v minulých letech, dle zájmu byla umožněna 
účast pouze rodiče bez žáka.  
  
6.  Pokračovat ve spolupráci s místními organizacemi 
 
Během roku škola pokračovala ve spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl, se 
Smetanovým domem, s Domem dětí a mládeže Litomyšl, s pedagogickou školou, nově 
navázala spolupráci také se plaveckou školou v místním bazénu a s golfovou školou, kterou 
postupně navštívili všichni žáci školy, aby měli možnost si vyzkoušet i tento druh sportu. 
 
7.  Zapojit školu do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
 
Během školních roků 2013/14 a 2014/15  se naše škola účastní projektu VOŠ a SŠT Česká 
Třebová - PODPORA  PŘÍRODOVĚDNÉHO A  TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 
  
Spolupracujeme s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová na 
realizaci projektu, jehož cílem je podpořit zájem žáků základních škol o přírodovědné a 
technické vzdělávání. V rámci tohoto projektu jsou a budou pro žáky základní školy 
realizovány následující aktivity: 
- Odborné exkurze a návštěvy interaktivních expozic, technických památek, muzeí a firem. 
- Výuka v učebnách, dílnách a laboratořích VOŠ a SŠT Česká Třebová v souladu se školním 
vzdělávacím programem základní školy. 
Aktivity jsou hrazeny z finančních prostředků projektu. 
V rámci projektu proběhly či teprve proběhnou  tyto exkurze: 
listopad 2013    NKP Vítkovice, Expozice U6 
září 2014      NKP Vítkovice, Expozice U6 
září 2014    Liberec IQ Park 
říjen 2014    Liberec IQ Park 
duben 2015   Brno Planetárium 
květen 2015    Dlouhé Stráně, přeč. Elektrárna 
  
březen 2014    Technické muzeum Praha 
duben 2014    Technické muzeum Brno 
květen 2015    Hvězdárna a planetárium Brno 
  
duben 2014     České muzeum stříbra Kutná Hora 
duben 2014    České muzeum stříbra Kutná Hora 
září 2014     Muzeum stříbra Kutná Hora 
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Další aktivitou v rámci projektu je výuka v učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Prozatím 
proběhly tyto lekce: 
25.11. 2013  -  ICT + fyzika, elektrotechnika (9.A) 
11.12. 2013  - ICT + 3D modelování  ( 8. A) 
27.1. 2014  - zpracování kovů + elektrotechnika (8.B) 
3.3. 2014  - zpracování dřeva + základy elektrotechniky (8.A) 
26.3.2014  - ICT + fyzika, elektrotechnika (8.B) 
14.5.2014   - ICT + 3D modelování  (7.A) 
V rámci této výuky žáci ZŠ využívají stávající zařízení SŠ a nové zařízení pořízené v rámci 
projektu: 
1) v modernizovaných dílnách elektrotechniky a elektroniky k získání základních vědomostí 
z oblasti elektrotechniky, k jednoduchým manuálním činnostem při práci s elektrotechnickým 
materiálem, nářadím, přístroji a k seznámení s hlavními zásadami BOZP 
2) v modernizované dílně nábytkářství k manuálním činnostem při práci se dřevem, ručním 
i mechanizovaným nářadím a k seznámení s hlavními zásadami BOZP; 
3) v kombinované učebně přírodních věd k praktickým úlohám formou zajímavých pokusů z 
fyziky, chemie, ekologie a biologie s využitím nových moderních laboratorních přístrojů 
a pomůcek; 
4) v modernizované učebně elektroniky a elektrotechnických měření k realizaci praktických 
úloh s využitím nových moderních přístrojů, pomůcek a interaktivní výukové techniky; 
5) v učebně ICT vybavené speciálním SW ke kreslení a modelování jednoduchých objektů 
v 2D a 3D v grafickém prostředí na PC; 
6) ve specializované učebně ICT k seznámení s moderními prvky počítačových sítí a řešení 
zajímavých úloh pro správu počítačových sítí. 
  
Cílem výuky je sdílení výše uvedených modernizovaných dílen a učeben SŠ pro výuku žáků 
ZŠ.  Rozsah a atraktivita nabízených činností v oblastech přírodních věd, elektrotechniky, 
elektroniky, nábytkářství a informačních technologií výrazně přispěje k nejen k prohloubení, 
ale i k získání nových odborných znalostí a praktických dovedností v daných oblastech. 
Zvýší se tím zájem žáků ZŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ. 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 
Výuka proběhla v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy U Školek 
1117 platného od školního roku 2013/2014. 
 
INTEGROVANÉ DĚTI A DĚTI S VPU 
 
Naše škola v tomto školním roce měla sedm integrovaných  dětí, evidovali jsme 36 dětí 
s vývojovými poruchami učení. 8 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, 
ostatní podle globálního individuálního plánu a dle podpůrných programů. Dva žáci byli v 
tomto školním roce přeřazeni do základní školy speciální. 
 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Chování 

1. pololetí školního roku 2013 – 2014 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z 
chování 2 2 

3 z 
chování 0 3 
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2. pololetí školního roku 2013 – 2014 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z 
chování 1 4 

3 z 
chování 0 0 

Prospěch 

 

1. pololetí školního roku 2012 – 13 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 110 43 

Prospělo  31 60 

neprospělo 3 10 

 

2. pololetí školního roku 2012 – 13 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 109 44 

Prospělo  31 58 

neprospělo 2 11 

 

 

Protože je pro nás důležité mít zpětnou vazbu, jak si stojí naši žáci v porovnání s ostatními 
školami, realizujeme každoročně několikero testování. 

 

TESTOVÁNÍ 

Testování  žáků 9. ročníku „Stonožka“  společnosti  SCIO 

 

V listopadu se žáci  9.tříd naší školy jako každoročně zúčastnili celostátního testování 
STONOŽKA v českém, 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 jsme předstihli 70% zúčastněných škol, v testech obecných studijních 
předpokladů 75% škol a v matematice 80% škol.  

 
Procenta v grafu uvádějí, kolik škol jsme předstihli. 

65

70

75

80

70

80
75

Řady1
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V testech z českého jazyka byla naše žákyně Helena Pokorná dokonce nejlepší 
v Pardubickém kraji. 
 

 
 
 
Testování společnosti SCIO  žáků 8. ročníku 
 
Již třetím 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.  
 
Grafy znázorňující umístění našich žáků v porovnání s ostatními zúčastněnými školami 
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Z grafů je patrné, že třída 8.A ve všech testovaných oblastech vysoce převyšuje průměrné 
hodnoty dosahované žáky ostatních škol, třída 8.B v testech obecných studijních 
předpokladů dosáhla naopak podprůměrných výsledků, v českém jazyce a matematice jsou 
průměrní. 
 
 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Ze školy vycházelo ve školním roce 2013 - 2014 celkem 38 žáků. 7 žáků z pátého ročníku na 
osmileté gymnázium, tři žáci z 8. ročníku, jeden žák ze 7. ročníku a ostatní z devátého 
ročníku. Z 27 deváťáků pouze 5 nastupuje do odborných učilišť, ostatní žáci (tj. 22 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 (11 žáků 9. ročníku z celkových 27, což je 
přes 40%), z čehož usuzujeme, že byli velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám a 
následnému studiu. 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Dne 6. 2. 2014 se konal zápis do 1. tříd. Do naší školy bylo zapsáno celkem 47 žáků. 11 z 
nich zažádalo o odklad povinné školní docházky, který jim byl povolen. Jeden žák se na jaře 
odstěhoval, další žákyně se po výsledcích vyšetření v PPP rozhodla nastoupit na Základní 
školu speciální. Dodatečně se k nám ještě zapsal jeden žák původně zapsaný na ZŠ 
Zámecká, 3 žáci zapsaní na ZŠ Osík a jedna žákyně, která se do Litomyšle přistěhovala. 
Další dva žáci v červnu oznámili odchod do Školamyšle. Do 1. tříd tedy nastoupí 37 žáků, 
z nichž dva budou navštěvovat školu v zahraničí. Škola otevře dvě první třídy. 
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ZPĚTNÁ VAZBA NAŠICH ABSOLVENTŮ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2012 – 2013 

 

Protože velmi cenným zdrojem informací potřebných k sebehodnocení je zpětná vazba od 
bývalých žáků. Pro tento účel jsme sestavili dotazník. Z 37 rozeslaných dotazníků se nám 
vrátilo 32, což je 86%. 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 
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 20 10 2   

2 Vybavení školy  12 20    

3 Sportovní vybavení (tělocvična, posilovna,…) 5 18 8 1  

4 Vzhled tříd 20 11 1   

5 Vzhled chodeb 18 9 5   

6 Okolí školy 10 12 9 1  

7 Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel , možnost výběru 6 6 6 9 5 

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY 1 2 3 4 5 

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 13 8 8 3  

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 12 13 6 1  

10 Vztah učitelů k žákům 14 13 3 2  

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 15 13 3 1  

12 Nabídka mimoškolních aktivit 19 7 3 3  

13 Kvalita lyžařského kurzu 19 5   1 

14 Množství a druh exkurzí, výletů 20 10 2   

15 Dostatek informací od třídních učitelů 20 8 4   

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 22 6 3 1  

17 Celkové klima školy 15 12 5   

 
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 

17 10 2   

19 Jsem rád(a), že jsem byl(a) žákem/ žákyní této školy. 22 7    

20 Učitelů této školy si vážím. 17 9 3   

 
Doplňte, pokud chcete: 
 

21 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): 
ČJ 19x, D 13x, Ch 8x, Z 7x, Rj 7x, M (příp.) 7x, N 3x, Př 2x,Tv 2x 
 
ppřítělocvik 
 
 

22 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě 
také uveďte proč): Aj 13x, Fy 10x, M 8x, Z 2x 

  Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: 

Aj 9x,  Fy 8x, M 7x, Ch 6x, Bi 4x, Čj 2x, IVT 1x 

24 Ve škole bych změnil(a):  
- projektovou učebnu, - zařadil bych více procvičování a domácích úkolů z M a Fy, - zavedl 
bych předmět IVT 
  

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.  

 
Z výsledku dotazníku vyplývá, že poměrně velký problém měli žáci v anglickém jazyce, což 
bylo způsobeno častým střídáním učitelů kvůli odchodům na mateřské dovolené. V současné 
době je situace stabilizována, přijali jsme plně kvalifikovanou a kvalitní učitelku.  
Překvapivá byla nespokojenost s výukou matematiky a fyziky (vyjma přípravu k přijímacím 
zkouškám, kterou vedl jiný pedagog), která se v předchozích letech neobjevovala. 
S vyučujícím – v obou předmětech se jedná o jednu a tutéž osobu -  byla tato skutečnost 
projednána, ve výuce proběhla hospitace a pedagog byl upozorněn na nedostatky, které je 
nutné odstranit. Přetrvávajícím důvodem neúspěšnosti v chemii je absence odborné učebny, 
která bude do konce kalendářního roku zprovozněna. 
 

 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH 

 

Ve školním roce 2013 – 2014 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí. 

 

- Soutěž v angličtině Video pohlednice z mého města - žáci 6. A - 1. místo 
v republice 

- Soutěž ve florbalu – 1. místo v republice a 2. místo na mezinárodním turnaji v 
Trnavě 

- Soutěž Prezentiáda – 2. místo v republice 

- Mladá Jiráskova Litomyšl – 1. místo – Ludmila Škeříková, 3. místo Helena Pokorná, 
Michaela Průžková 

- Krajské kolo ve vybíjené – 2. místo 

- Okresní kolo olympiády v německém jazyce – 2. místo Pavel Kovář, 3. místo Helena 
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Pokorná 

- Okresní kolo olympiády v českém jazyce – 4. místo Helena Pokorná, 5. místo Klára 
Chadimová 

- Okresní kolo matematické olympiády – 8. místo Klára Chadimová, 11. místo Pavel 
Kovář, 15. místo Jan Kašpar 

- Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 9. místo – Kristýna Sovová, 10. místo – 
Anna Dostálková 

- Okresní kolo olympiády v zeměpise – 2. místo – Pavel Chadima, 10. místo – Pavel 
Kovář 

- Krajské kolo olympiády v zeměpise – 5. místo – Pavel Chadima 

- Plavecká školní liga – 2. místo kategorie 6. tříd, 2. místo kategorie 8. tříd, 2. místo 
kategorie 9. tříd, 5. místo kategorie 7. tříd 

- Oblastní kolo v minifotbalu McDonald’s Cap – 2. místo 

- Oblastní kolo v stolním tenise – 2. místo žáci 6. – 7. tříd i žákyně 8. – 9. tříd 

- Astronomická soutěž Kopalova sazka – 3. místo atd. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 Počet oddělení počet žáků 

školní družina 3 75 

 

Byla otevřena tři oddělení, obě pro žáky 1. ročníku až 3. ročníku. Přihlášeno bylo celkem 75 
žáků 1. - 3. ročníku.  
 

https://www.email.cz/download/i/qOtZdC_wTz_YZxhmgDwBmtob1LYm7Npy4EbR-YInNL2c9uRIFq1dktEk2-5dMGf62DzzBkY/skenov%C3%A1n%C3%AD0002.jpg
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Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc.  

Ve školním roce 2013/14 vedla I. oddělení – vychovatelka  Alena Bartošová,  II. oddělení – 
vychovatelka Libuše Břeňová a III. oddělení Jan Coufal. 

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

Ve školní družině děti 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 na hrad Potštejn 
Přednáška o hadech spojená s ukázkou 
Exkurze do nakladatelství Paseka 
Návštěva restaurace Pod Klášterem spojená s výkladem o etiketě 
Výlet Na Nebesa do Němčic 
Návštěva zámeckého sklepení 
Burza hrnečků 
Odpoledne se stavebnicí Geomag 
Návštěvy knihovny 
Drakiáda 
Dílna na výrobu dýňáků, podzimníčků, zvířátek z kaštanů 
+ mnoho drobných aktivit – př. výroba zmrzliny, pletení pomlázek, sestavení vrtulníku, střelba 
z luku, … 
 

    
 

    
 

https://www.email.cz/download/i/UiNZHbjJ1kIJEMOg3WoKw4WCX192qhdHqK4_ikSxgg3E6w1_Qb7bBB6NYJcqGWwjB6V4r3E/D%C3%9D%C5%87%C3%81CI 2013 001.jpg
https://www.email.cz/download/i/S9-4g9Ai1WYbqmLeLiSwJavohaForl2fmOLooBJYEkBnMHaqZ1RxYkB3CvlMAxaFaY8iEVc/POT%C5%A0TEJN 14.5.2014 098.jpg
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ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
 
Prevenci rizikového chování zajišťuje ve škole metodička prevence Mgr. Ilona Krejbychová 
ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Jirečkovou. Pro rok 2014 se podařilo 
získat dotaci MŠMT na dva projekty: 
1/ Třídnické hodiny jako nástroj prevence rizikového chování – částka 66 600,- Kč 
2/ Pomocná ruka – program k upevnění koheze mezi třídami – částka 14 300,- Kč 
 
 
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 – Vlastní bezpečí 
4.A   Preventivní program pro třídu PPP - klima 
5. A   Preventivní program – Kyberšikana, Škola na zámku – Aby nám spolu bylo 

dobře 

https://www.email.cz/download/i/Fdu6HMoxeklBDt8sls-pQmJDfF7dPcR7QoIpdcPZLFA2mwJWvn94hXnMg5YF2A-ioOSbri4/POT%C5%A0TEJN 14.5.2014 038.jpg
https://www.email.cz/download/i/8Ttj_ej7-Lnzmu4ZWRfqo-Xivz_iBvMO-A7S09KGOSL88LmtoV67Vf5tQHcK-UwDJ4VYjxE/%C5%A0D 019.jpg
https://www.email.cz/download/i/jiWc_B8RooGEUQe2b9-JIkKjXD4owQP0floxiq9KtHvtCEhmnh9YhlmsY3bluO-CQMR7js4/P4300096.JPG
https://www.email.cz/download/i/FWG_L0j__6uRiv-f3ULk0XccqU34IKKjNeS1mfCvJGTHst4jMyil9WwjNqV4r0IxtTtOvaM/%C5%A0D 001.jpg
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6. A  Preventivní programy – Facebook, Bolest – nemoc jménem šikana, Mediální 
džungle, seznámení s Linkou důvěry, Škola na zámku – Aby nám spolu bylo 
dobře 

7. A  Preventivní programy – Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš, Skrytá 
nebezpečí internetu, seznámení s Linkou důvěry, Preventivní program pro 
třídu PPP - klima  

                Zhlédnutí filmu: Seznam se bezpečně (1,2), Mezi stěnami 
8. A  Preventivní programy -  Moderní je nekouřit, Přátelství a láska, Seznámení 

s Linkou důvěry 
8.B Preventivní programy – Nebezpečí sociálních sítí, Moderní je nekouřit, 

Seznámení s Linkou důvěry, Přátelství a láska 
9. A  Preventivní programy -  Trestní odpovědnost, Světová náboženství a sekty, 

Seznámení s Linkou důvěry, Antisemitismus a holokaust 
                      Zhlédnutí filmu Seznam se bezpečně (1,2) 
 

    
 
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 kurz 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 
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E/ 
Proběhly také akce, kterých se účastnila celá škola 
Oslavy výročí 20 let od otevření naší školní budovy  

 
 
Den Země 
 

    
F/ 
 V průběhu celého školního roku se organizovaly třídnické hodiny. 
 
G/ 
Žáci mohou po vyučování navštěvovat školou organizované kroužky – Divadlo Šmrnc, 
Šikovné ruce, Hýbeme se s hudbou, Florbal, Vybíjená, nebo se mohou aktivně podílet na 
tvorbě školního časopisu Dvojka2 a na vysílání školní televize Dvojka 2 TV. 

 
 

 
 

 

V letošním školním roce byl dne 2. 6. 2014 realizován požární poplach a evakuace školy. 
Žáci se svými učiteli zvládli opustit budovu bez zádrhelů v čase 2 minuty a 13 sekund.  
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

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

  
V ě c  

          
Rozpočet  

2013       

      
Rozpočet 

2014       

Účet 
 

hlavní    hosp. Celkem hlavní    hosp. Celkem 

    činnost ŠD činnost   činnost ŠD činnost   

                    

501330 tisk 10     10 10     10 

501340 čistící prostředky 80     80 60     60 

501350 materiál provozní 150     150 150     150 

501352 materál provozní - časopis       0       0 

501360 spotř.mat.v OE 1-3 tis. 60     60 30     30 

501370 spotř.-školní družina   58   58   65   65 

501380 PHM 5     5 6     6 

501390 spotř.mat. - výročí       0       0 

501400 spotř. - Vv       0       0 

501401 spotř. - Pč       0       0 

501440 spotř.-účelové MU       0       0 

50150 učební pomůcky       0       0 

50151 učebnice, metodiky       0       0 

501520 spotř. - 1.tř. 10     10 5     5 

501530 ochranné pomůcky 8     8 10     10 

501xx Spotřeba materiálu 323 58 0 381 271 65 0 336 

                    

502310 elektrická energie 200     200 210     210 

502320 plyn 370     370 370     370 

502330 vodné 50     50 90     90 

502331 stočné a sráž.voda 50     50 0     0 

502xx Spotřeba energie 670 0 0 670 670 0 0 670 

                    

504600 prod.zboží - za mléko       0       0 

504xx Prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

    ,               

511300 opravy a údržba 160     160 250     250 

511310 odbor.prohlídky - plyn       0 10     10 

511311 opravy a údržba PC 40     40 40     40 

511xx Opravy a údržba 200 0 0 200 300 0 0 300 

                    

512500 cestovné 10     10 5     5 

512520 cestovné ped.pr.-výlety       0       0 

512xx Cestovné 10 0 0 10 5 0 0 5 

                    

513300 náklady na reprezentaci 5     5 5     5 

513xx Náklady na reprezentaci 5 0 0 5 5 0 0 5 

                    

518300 poštovné 6     6 8     8 

518310 telefony 50     50 50     50 
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518330 výcviky 35     35 35     35 

518350 revize 44     44 40     40 

518360 tech.pomoc mzdy 5     5 3     3 

518361 údržba PC - účtárna VIS 40     40 30     30 

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 6     6 5     5 

518410 ostatní služby 40     40 40     40 

518420 doprava - žáci 14     14 15     15 

518470 bankovní poplatky 6     6 6     6 

518490 ost.sl. - účel MÚ       0       0 

518510 školení pedagog.prac.       0 2     2 

518550 kopírka 40     40 30     30 

518570 nákl.Něm.návš.       0       0 

518571 nákl.Něm.návš.-škola       0       0 

518xx  Ostatní služby 332 0 0 332 310 0 0 310 

                    

521412 OON - ostatní zdroje       0       0 

521504 mzdové nákl.- asistent 27     27 53     53 

521510 OON     50 50     55 55 

521.. náhrady za nemoc       0       0 

52152 odměny z FO       0       0 

521612 OON - ostatní zdroje       0       0 

521xx Mzdové náklady 27 0 50 77 53 0 55 108 

                    

524504 zák.soc.poj.-asistent       0 13     13 

524304 zák.zdrav.poj.-asistent       0 5     5 

524xx Zák.sociální pojištění  0 0 0 0 18 0 0 18 

                    

525500 povinné úrazové pojištění       0       0 

525xx Jiné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

527504 tvorba FKSP - asistent       0 1     1 

527300 příspěvek na obědy 70     70 75     75 

527521 zdravotní prohlídky 5     5 5     5 

527xx    75 0 0 75 81 0 0 81 

                    

52830 Jiné sociální náklady       0       0 

528xx Jiné sociální náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

538xx Jiné 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 

                    

542100 pokuty a penále - Nár.fond       0       0 

542110 pokuty a penále - st.rozp.       0       0 

542xx Jiné pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

549300 neživotní pojištění 30     30 25     25 

549xx Ostatní náklady z činnosti 30 0 0 30 25 0 0 25 
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557xx 
Náklady z 
odeps.pohledávek   0 0 0 0 0 0 0 

                    

558300 nákl. DHIM (3-40 tis.Kč) 35     35 35     35 

558.. nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)       0       0 

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

                    

591xx Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

  Náklady celkem 1707 58 50 1815 1773 65 55 1893 

                    

602350 ostatní tržby       0       0 

602352 tržba - časopis       0 2     2 

602510 školní družina   58   58   65   65 

602650 ostatní tržby       0       0 

602680 tržba - florbal     3 3     3 3 

602681 tržba - vybíjená     10 10     12 12 

602682 tržba - dovedné ruce     7 7     8 8 

602683 tržba - divadlo     10 10     10 10 

602684 tržba - ruský jazyk       0     0 0 

602685 tržba - hýbeme se s hudb.     10 10     15 15 

602690 tržba - příprava přijímačky     10 10     7 7 

602xx Výnosy z prodeje služeb 0 58 50 108 2 65 55 122 

                    

603660 pronájem tělocvičny     75 75     65 65 

603xx Výnosy z pronájmu 0 0 75 75 0 0 65 65 

                    

604600 zboží - za mléko       0       0 

604xx Výnosy z prodaného zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

609xx Jiné výnosy z vlast. výkonů 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 

                    

64850 zapojení RF       0       0 

64860 zapojení RF-sponzorské dary       0       0 

648320 sponz.dary       0       0 

648330 sponz.dary - Vv       0       0 

648332 sponz.dary - Pč       0       0 

648341 ost.výn.-Německo       0       0 

64870 zapojení FO       0       0 

648xx  Čerpání fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

649300 ostatní výnosy        0       0 

649xx Ostatní výnosy z činností 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

662300 úroky z běžného účtu 12     12 7     7 

662xx Úroky 12 0 0 12 7 0 0 7 
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671xx Výnosy z nároků na prost. SR 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

672300 příspěvek Města 1584     1584 1627     1627 

672301 příspěvek Města - účelové       0       0 

672311 příspěvek ÚP - do 30.6. 36     36 72     72 

67250 příspěvek KÚ       0       0 

672xx Výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1620 0 0 1620 1699 0 0 1699 

  Výnosy celkem 1632 58 125 1815 1708 65 120 1893 

                    

  Hospodářský výsl. -75 0 75 0 -65 0 65 0 

 

 
 
Mzdové prostředky 
 

521xx mzdové náklady – rok 2013 6 685 

52450 zákonné sociál. poj. 1671 

52453 zákonné zdravotní poj. 602 

524xx    

52750 tvorba FKSP 67 

 

521xx mzdové náklady – rok 2014  6 692 

52450 zákonné sociál. poj. 1688 

52453 zákonné zdravotní poj. 602 

524xx    

52750 tvorba FKSP 67 

 
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. 
 

 
Čerpání výše uvedených rozpočtových prostředků probíhalo v daném období dle obvyklých 
postupů. Rozpočet na rok 2014 byl předán ze strany zřizovatele 25. února 2014 a  20. února 
2014 byl předán rozpočet prostřednictvím kraje. 
 
 
 
ÚDAJE O ZAJÍMAVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI 
 
Během školního roku 2013 – 2014 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  
- 4/ společné vystoupení na školní akademii 
- 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 
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zaslouží, vyluštit tajenku a teprve potom se dočkali vytouženého prvního 
vysvědčení. 

     
 
Adaptační kurz 6. ročníku 
Proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 10. - 11. 9. 2013. Žáci pod vedením preventistky 
školy, třídní učitelky a odborných lektorů absolvovali řadu her vedoucích ke spolupráci, 
včetně lanových aktivit. 
 

                                                                                                                                                       
 

 

 

H 
 
Hraví architekti v Praze 
Třída 4.A se minulý rok zúčastnila projektu Hravý architekt, ve kterém děti kreslily a 
malovaly architektonické památky ze svého města. Za odměnu byly pozvány dne 24. 9. 
pořadateli do Prahy. Děti se zúčastnily výstavy Příběh pražského hradu, kterou je výkladem 
provedl pan architekt Zdeněk Lukeš a prohlédly si Jiřský klášter, kde jsou také vystaveny 
jejich obrázky. Součástí programu byla i prohlídka katakomb Chrámu svatého Víta a nově 
otevřených jižních zahrad. 
 
 
Beseda s americkými basketbalisty 
V úterý 24. září navštívil naši školu pan Šorf se dvěma americkými basketbalisty. Žáci 
druhého stupně měli možnost si s nimi popovídat, samozřejmě že beseda probíhala v 
angličtině. Jako bonus si pak zájemci mohli s basketbalisty zatrénovat a podívat se, co 
všechno s míčem dovedou. Byla to velmi zajímavě strávená vyučovací hodina. 
 
Besedy se spisovateli  
V říjnu se žáci 4. a 5. třídy v Městské knihovně v Litomyšli zúčastnili besedy se 
spisovatelem, cestovatelem, nakladatelem a publicistou Martinem Vopěnkou. Povídali si s 
ním hlavně o jeho knížce pro děti s názvem Spící město. V červnu zavítala přímo do naší 
školní budovy spisovatelka Jitka Vítová, která píše hlavně pro menší děti. Postupně 
besedovala s dětmi od prvních po čtvrtou třídu, měla pro ně připravenou spoustu úkolů, 
takže se nikdo nenudil. Děti se seznámily s tím, jak knížka vzniká. 
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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. 
 
Sběr starého papíru 
V letošním roce jsme nasbírali celkem 19 450 kg starého papíru, což je výrazně více než 
v letech předchozích. V minulosti se výtěžek odesílal na Hnutí na vlastních nohou Stonožka, 
nyní tam posíláme pouze symbolickou částku. K většímu množství nasbíraného papíru se 
snažíme žáky i rodiče motivovat finanční odměnou pro třídu podle množství papíru a 
nákupem věcí, které si děti do školy přejí. Za letošní rok koupíme žákům míč na kin- ball, 
který jsme měli letos zapůjčený a všichni byli z pohybových her, které se s ním dají hrát 
nadšení. 
 

    
 

 
Návštěvy televizního štábu Dvojka 2 TV v České televizi – Televize v televizi 
Česká televize v návaznosti na loňský sraz školních televizí organizuje setkání ve svých 
ateliérech, kde se žáci seznamují se vším, co práce v televizi obnáší. Také je 
domluvena spolupráce a děti natáčejí ve svých regionech krátké reportáže, které jsou 
vysílány na kanálu Déčko v rámci Zpráviček. Našemu televiznímu štábu bylo odvysíláno 
pět reportáží, jednu ze soutěže Základních uměleckých škol v Poličce dokonce točili 
členové na zakázku. 
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Vysílání školního rozhlasu 

Od 29. 10. 2012 vysílá na naší škole pravidelně každé pondělí ráno dětský školní 
rozhlas. Vysílání zajišťují dvojice žáků z osmé třídy. V úvodu děti vždy zhodnotí 
předchozí týden, pak seznámí posluchače s tím, co nás čeká v týdnu nadcházejícím a 
závěrem zazní písnička na přání. O věnování písně je po celý rok velký zájem, hraje se 
různým dětem, učitelům i třídám.  

 

Beseda s horolezcem Radkem Jarošem 

Náš nejslavnější horolezec Radek Jaroš přijel za dětmi, aby si s nimi popovídal o 
horolezectví, o svých dětských začátcích, o současných úspěších i o svých dalších 
plánech a expedicích. 

 
 

Oslavy 20. výročí otevření školní budovy 

Oslavy probíhaly ve dnech 29. a 30. listopadu 2013. V pátek proběhla akademie ve 
Smetanově domě, v sobotu 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 Šmrncu, beseda s absolventy, nákup řady 
výrobků spojených s naší školou, z nichž za zmínku jistě stojí almanach či fotokniha 
sestavené k tomuto výročí, či film o historii i současnosti školy.  

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/horolezec-radek-jaros-i699/
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Ježíšek pro Erika 

Žáci 1.- 4. třídy se zapojili do akce Hudba pomáhá, což je benefiční festival. Letošní 
ročník měl za cíl podpořit nemocného tříletého Erika a získané finance použít na jeho 
léčbu. Žáci měli za úkol namalovat sněhové vločky a pomoci s tvorbou vstupenek. 
Všichni pracovali s nadšením a vědomím, že podpoří správnou věc. Vrcholem byl 
vánoční koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy, kam měly děti volnou vstupenku. 
Překvapením bylo, že tam jako host vystupoval náš absolvent Tomáš Fuchs. 

 

 

Pomoc syrským uprchlíkům 
V době těsně před Vánoci nás požádalo hnutí Stonožka o sbírku pro syrské uprchlíky. 
Rozeslali jsme výzvy po okolí a každý přiložil ruku k dílu. Nasbírali jsme neuvěřitelných 
82 pytle oblečení, za což jsme dostali diplom od samotné Běly Gran Jensen.  
 

 
 

Vánoční koncert ve škole 
Na poslední školní den v kalendářním roce máme už tradičně připravený nějaký kulturní 
program. Tentokrát ho zajistil Míra Koupil s Dádou, kteří nás svými písničkami nejen 
rozezpívali, ale také naladili na Vánoce. K tradičním školním vánočním dárkům patří i 
sladkost, kterou dostal každý žák pro štěstí. Pak už následovaly vánoční besídky v 
jednotlivých třídách a rozloučení.  
 

    

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/vitezslav-vich-gmail-com-i660/
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Vánoční vystoupení v Respitní péči Jindra 
I letos před Vánoci vystupovali naši žáci pro staré a nemohoucí v Respitní péči Jindra. 
Všechny přítomné potěšili a pěkná atmosféra i je samotné naladila na Vánoce. 
 

    

 
Školácké odpoledne s krtečkem 
Ve čtvrtek 9. ledna se konal na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne zájemci 
mohli nahlédnout do výuky, odpoledne patřilo především předškolákům, kteří v hojném 
počtu využili možnosti vyzkoušet si úkoly podobné těm zápisovým. Společníkem jim při 
tom byl krteček. Ten bude děti provázet také při zápisu konaném 6. února a během celé 
první třídy.  

        
 

 

Lyžařský výcvik 8.A 

Na lyžařský výcvikový kurz odjížděli žáci na sedm dnů v neděli 12. ledna 2014 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. Večery byly mimo jiné věnovány přednáškám o 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. 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/vitezslav-vich-gmail-com-i672/
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Karneval na ledě 

V pátek 7. března se žáci 1. stupně zúčastnili karnevalu na ledě a ukončili tak zimní 
sezónu. V nápaditých maskách si společně užili dopoledne plné soutěží, bruslení a 
zábavy. 
 

    
 

 

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 soškami Jana Ámose 
Komenského, hned vzápětí deváťáci nastoupili do výuky. Všem zúčastněným se výměna 
líbila.  
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Den Země 

Dne 24. 4. se konaly oslavy ke Dni Země. 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.  

          
 

Exkurze 

Během školního roku pořádala naše škola mnoho nejrůznějších exkurzí jak pro menší 
děti, tak i pro žáky 2. stupně. Navštívili tak nejrůznější místa republiky, např. NKP 
Ostravu Vítkovice, Záchrannou stanici Pasíčka, Kutnou Horu a v ní České muzeum 
stříbra, Technické muzeum v Praze i v Brně atd. Cílem exkurzí je zpestřit žákům 
probírané učivo, zprostředkovat jim výuku v jiném prostředí přímo s odborníky na danou 
oblast a v neposlední řadě i přinést jim zážitky vedoucí ke stmelení třídních kolektivů. 

     
 

 

Spolupráce se Smetanovým domem 

Jako každoročně i letos jsme navštívili několik představení ve Smetanově domě. 
Postupně se tam vystřídali nejmenší školáci, kteří si vyslechli koncert Míši Novozámské, 
či zhlédli pohádky, až po nejstarší žáky, které letos velmi zaujalo představení Divadla 
Drak s názvem Poslední trik T.G. 

 

Pomoc potřebným pomocí fondu Sidus 

Na podzim naše škola zprostředkovala žákům a jejich rodičům možnost zúčastnit se 
veřejné sbírky Fondu Sidus. Zakoupením sady dopravních značek nebo hry Dinopark 
mnozí přispěli do sbírky, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických 
zařízení - Pediatrické kliniky UK 2 LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na 
pomoc individuálním pacientům. Certifikát o účasti naleznete vystavený ve vestibulu v 
přízemí školy. 
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Spolupráce s DDM - Dopoledne v pravěku 
Jak žili pravěcí lidé, co jedli, jak se oblékali, jaké měli nástroje, jak přečkali dlouhou zimu 
a mnoho dalších věcí si vyzkoušeli mnozí naši žáci v dílně o pravěku v DDM. Ráno se 
rozdělili do dvou rodů a celé dopoledne soutěžili mezi sebou, který rod je šikovnější - ve 
znalostech o pravěké kuchyni, o pracovních nástrojích, o oblékání...Vyrobili si i repliky 
starých misek a umotali jsme si náramky. Zkoušeli i pravěké tkaní. 

 

Den pro třídu 

Letos poprvé jsme zavedli tzv. „Den pro třídu“. V pátek 9.5.2014 jsme vyměnili školní 
lavice za různá sportoviště. Cílem bylo společně prožít různé sportovní aktivity, na které 
během školního roku nezbývá tolik času. Třídy si vybíraly nejrůznější možnosti, jak si 
tento den užít. Jedni trávili čas na bowlingu, druzí na tenisových kurtech, další místo do 
školy mířili na Budislav nebo do loděnice jachtařského klubu ke Košíři, učili se - to ano, 
ale balancovat na surfu, otáčet plachtu a přešlapovat na prkně, naštěstí teď ještě ne na 
vodě, ale na windsurfingovém trenažéru. Některé paralelní třídy den využili k navázání 
kontaktu a přátelství mezi třídami, např. děti z 2.A připravily  pro 2.B šipkovanou, která je 
dovedla na hřiště Na Lánech. Tam si společně užili dovádění u vody a vyřádili se na 
hřišti. 

 

    
 

 

Pasování na čtenáře 

Žáci prvních tříd byli koncem května 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. 

 

http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-3-a/dopoledne-v-praveku-i622/
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Noční škola 

V průběhu školního roku většina tříd využila možnosti a strávila noc ve škole. Náplň se 
různila, některé třídy využily společně prožitý čas k nácviku na akademii, jiné navštívily 
dětské představení v rámci Smetanovy Litomyšle, další šly hrát bowling nebo 
provozovaly jiné aktivity tmelící kolektiv. 

 

Setkání budoucích prvňáčků ve škole 

V úterý 17. 6. 2014 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.  

 

    
 

 

Výlet na kolech 

V červnu si zájemci užili i krátký výlet na kolech. Protože šlo o děti z 1. Stupně, cílem byl 
Kozlov. Všichni se projevili jako zdatní cyklisté, příští plánovaný výlet může být klidně 
trošku náročnější.  
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Během celého roku také fungovaly kroužky organizované školou: Vybíjená, Šikovné 
ruce, Florbal, Hýbeme se s hudbou (viz foto) a divadlo Šmrnc. 

                
 

Školní divadlo Šmrnc odehrálo během školního roku dvě představení. První se 
jmenovalo  My se vlka nebojíme a divadlo s ním vystupovalo v rámci oslav. Během 
druhého pololetí nacvičovalo divadlo představení Diskotéka pro pokročilé začátečníky 
aneb jak se chodí za holkama. Protože se představení nepodařilo úplně docvičit, 
vystoupilo s ním pouze dvakrát pro žáky naší školy. 

 

 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

třída termín místo 

1.A 10. 6. 2014 ZOO Dvůr Králové 

1.B 10. 6. 2014 ZOO Dvůr Králové 

2.A 10. 6. 2014 Častolovice 

2.B 10. 6. 2014 Častolovice 

3.A 17. 6. 2014 ZOO Svatý kopeček 

4.A 27. 5. 2014 Macocha, Punkevní jeskyně 

5.A 11. 6. 2014 Sloupsko-šošůvské jeskyně 

6.A 11. 6. 2014 Sloupsko-šošůvské jeskyně 

7.A 4. – 5. 6. 2014 Český Krumlov - raft 

8.A 12. – 13. 6. 2014 Borová 
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8.B 4. – 5. 6. 2014 Český Krumlov - raft 

9.A 2. – 4. 6. 2014 Krkonoše 

 

 
 

   
 

 

 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. Ve dnech 7. – 12. 10. 2013 navštívili naši školu žáci partnerských škol. 
Na výměnný pobyt přijelo 21 žáků spolu se 2 učiteli.. Čekal je pestrý program. Kromě 
naší školy se důkladně seznamovali i s městem a Českou republikou vůbec. V pondělí 
19.5.2014 odjelo na oplátku 22 žáků naší školy na výměnný pobyt do Německa a též byli 
velmi spokojeni s velmi přátelským přijetím i zajímavým programem. 
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PREZENTACE ŠKOLY V TISKU 
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Poděkování 
Rádi bychom touto veřejnou cestou poděkovali 
paní učitelce Markétě Šplíchalové z II. ZŠ 
v Litomyšli za její obětavou práci s našimi dětmi. 
Je to člověk nesmírně laskavý, svou dobrotou 
a láskou vnáší do třídy pohodu. Její zásluhou 
chodí děti do školy rády a těší se na každý nový 
den. Děkujeme také celému kolektivu II. ZŠ. 
Věřte, že jsme s vaší školou naprosto spokojení. 
Myslíme si, že je třeba, aby byly slyšet i kladné 
názory na školství v Litomyšli. Poslední dobou 
zaplavila média zpráva o potřebě založit v Litomyšli 
novou školu, která bude nabízet dětem 
a rodičům něco nového, lepšího, co nejsou základní 
školy v Litomyšli ochotné nabídnout. My 
jsme toho názoru, že to děláte dobře. Co dobře 
– skvěle! Připravujete naše děti na život, který 
s sebou přináší povinnosti a pravidla. Věříme, že 
společným úsilím nás rodičů a vás pedagogů vyrostou 
z našich dětí slušní, vzdělaní a práce 
schopní občané tohoto státu. 
Za spokojené rodiče D. Cabicarová, 

D. Hanusová, J. Jánová 

 

Diskotéka pro 
pokročilé začátečníky 
aneb Jak se chodí 
za holkama 
Ve středu 18. června se na Základní škole U Školek 
uskutečnila šestá premiéra školního divadla 
ŠMRNC. Sedmnáct dětí od čtvrté do deváté třídy 
pod vedením V. Hýblové a V. Šauera nacvičilo veselé 
kabaretní pásmo scének, písniček a vyprávění 
„Diskotéka pro pokročilé začátečníky aneb 
Jak se chodí za holkama". Účinkující děti s vtipem 
a nadsázkou předvedly scénky o problémech 
s namlouváním od prvobytně pospolné společnosti 
až do dneška. Při premiéře bylo vzpomenuto 
na mimořádně úspěšné uvedení této hry 
právě před 30 lety ve Vitamínu „S”, který ji tehdy 
reprízoval celkem 43x. 

Text a foto Vladimír Šauer 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 

V tomto školním roce neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost. 

Náš Zlatý Amos 
Nastal konec školního roku, dcera končí čtvrtou 
třídu na 2. ZŠ v Litomyšli a loučí se letos s třídní 
učitelkou, protože do 5. třídy už s nimi půjde jiná. 
Zeptala jsem se proto dcery, co letos dáme paní 
učitelce na rozloučenou při vysvědčení. „Mercedes,” 
dostalo se mi bez váhání odpovědi, „protože 
nic menšího si, mami, nezaslouží!” Na 
Mercedes nemáme, ale jinak musím s dcerou 
souhlasit. Paní učitelka Vendulka Hýblová je prostě 
k nezaplacení. Už když jsem pro dceru vloni 
hledala vhodnou školu, kam by mohla nastoupit, 
doporučovali mi všichni známí paní učitelku Hýblovou 
a nešetřili superlativy, jako že je Sluníčko, 
Zlatíčko, Nejlepší učitelka v Litomyšli. Proto jsem 
byla moc ráda, když nás paní učitelka, i přes 
počtem přeplněnou třídu, v půli roku přijala 
a vzápětí jsem se přesvědčila, že všichni rádci 
měli pravdu. Vendulka Hýblová je člověk na 
správném místě. Zkušená praktička, spravedlivá 
třídní „máma”, stále krásná a stále usměvavá. 
Na druhou stranu si umí udělat ve třídě pořádek, 
po zásluze potrestá každého, kdo si o to koleduje, 
a povzbudí toho, kdo si méně věří. K tomu 
navíc opravdu vysvětlí a naučí látku tak, že dítě 
předmět i celá škola baví a těší se do ní. Přesně 
takovou učitelku jsme po předchozích smutných 
zkušenostech potřebovali a jsme za ni nesmírně 
vděční. Nejsou peníze ani slova, jimiž by šlo paní 
učitelku ocenit, proto alespoň touto formou děkujeme 
a našemu Zlatému Amosovi, paní učitelce 
Vendulce Hýblové přejeme, aby si i nadále 
udržela svůj pozitivní přístup k náročné a v naší 
zemi málo ohodnocené práci ve školství a byla 
stále tak veselá a milá pro další malé žáčky. 

Daniela Müllerová s dcerou Julií 

 

ZŠ U Školek má 2. místo 
v mezinárodní soutěži 
V České republice hraje florbal přibližně 1500 
týmů, což je nespočetně hráčů, kteří florbal hrát 
umějí. Naši hoši z 8. a 9. třídy reprezentovali naši 
školu a Českou republiku v mezinárodní soutěži. 
Tato soutěž se konala ve čtvrtek a v pátek 19. 6. 
a 20. 6. 2014 na Slovensku v Trnavě. Kluci nastoupili 
trochu s obavami, protože jsou zvyklí 
hrát v kvalitnějších podmínkách. Zápasy byly 
dramatické, plné zvratů, herních kombinací 
a taktik, jak porazit kvalitní soupeře ze Slovenska 
a z Maďarska. Velké napětí a nervy panovaly 
nejen mezi hráči, ale i mezi trenéry. Také diváci 
si přišli na své, hra byla opravdu zajímavou podívanou. 
Naši chlapci ze ZŠ U Školek předvedli všem, že 
florbal mají v krvi. Perfektně se orientují na hřišti, 
zvládají techniku hole, umějí hrát poziční hru, 
která směřuje k přesné a tvrdé ráně a promyšleným 
tahům na branku. Dynamika hry našich 
hráčů byla také potvrzena týmovou hrou a dobrou 
obranou. 
Každý z kluků má na výsledku nějakou zásluhu. 
Nejlepší a nejproduktivnější výkon podali Patrik 
Petr, Dominik Voříšek, Jiří Žák, Štěpán Švec, Jan 
Kašpar, Vojta Toman, Pavel Kovář a Pavel Tmej 
za přispění našeho brankáře Pavla Zvěřiny. 
Patrik Petr získal cenu nejlepšího hráče turnaje. 
Náš tým dovezl nádherný stříbrný pohár, diplom 
a medaile. Jedná se skutečně o nadstandardní 
výkon našich starších žáků a také o mimořádný 
úspěch naší školy při reprezentování v zahraničí. 
Radost ze 2. místa byla proto veliká. 
Děkujeme za podporu všem, kteří našemu florbalovému 
týmu fandili. Věříme, že jsme důstojně 
reprezentovali nejen naši školu, ale celé město 
Litomyšl a Českou republiku. 

Text a foto Mgr. Vítězslav Vích 
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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 3. 10. 2013 proběhly volby a členy výkonného výboru Občanského sdružení Naše škola 
v Litomyšli se stali: 
  
1.A Olga Radimecká 
1.B Dana Cabicarová 
2.A Martina Soukupová 
2.B Ladislav Klement 
3.A Šnébergerová Ivetta 
4.A Ludmila Sádovská 
5.A Jindrová Ester 
6.A Dostálková Kateřina 
7.A Vacková Lenka 
8.A Šulcová Renata 
8.B Křížová Eva 
9.A Daníčková Jitka 
  
A jako čestný člen Miroslava Jirečková.  
Předsedkyní byla zvolena paní Ester Jindrová. 

 

Poplatek na školní rok a rodinu byl stanoven na 100,- Kč. 
 
Ve spolupráci s občanským sdružením byly realizovány například oslavy 20. výročí otevření 
naší školní budovy. Z financí občanského sdružení byly také hrazeny drobnosti na 
Mikulášskou nadílku, vánoční dárek pro všechny děti – čokoládové ozdoby, část cestovného 
na lyžařský kurz a cestovné na vyhlášení cen soutěže Video pohlednice z mého města na 
MŠMT a honorář za  vánoční vystoupení Míry Koupila s Dádou, 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.  
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ZÁVĚR 
 
Základní škola v Litomyšli, U Školek 1117, okres Svitavy je úplnou základní školou. 

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, testování SCIO i mnohé 
výborné výsledky v soutěžích.  

Snažíme se, aby zde vládla přátelská pracovní atmosféra. V minulém školním roce 
jsme si předsevzali posílit aktivity více související se studiem, např. olympiády, což se 
podařilo. V tomto směřování školy hodláme pokračovat. Také se budeme snažit udržet 
aktivity, které ve škole fungují, např. školní televize, časopis, nabízené kroužky apod. 

 
 
 
 

 

V Litomyšli dne 4. 7. 2014 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 
 


