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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 2014-2015 školu navštěvovalo 255 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 18 učitelů a 2 vychovatelů  (údaje k 30. 9. 2014). 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, odbornou učebnu chemie a fyziky, vlastní tělocvičnu, dvě 
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 Kateřina Dostálková a Dana Cabicarová.  

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 30. 9. 2014 v naší škole působilo celkem 27 zaměstnanců, z toho 22 pedagogických 
pracovníků (18 učitelů, 2 vychovatelé, 2 asistentky) 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. Ve 
druhém pololetí u nás působil v rámci projektu Cizí jazyky pro život anglický rodilý mluvčí 
Aaron Husby. Od 1. 4. 2015 nastoupila ještě asistentka Andrea Pechová. Od 1. 6. nebyla 
zaměstnancem Libuše Břeňová. 
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2014 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

třída třídní učitel chlapci dívky celkem  

1.A Irena Bartošová 9 10 19 

1.B Dalena Beníšková 9 11 20 

2.A Andrea Stejskalová 7 11 18 

2.B Markéta Šplíchalová 8 10 18 

3.A Vendulka Hýblová 8 8 16 

3.B Jan Coufal 8 9 17 

4.A Jana Morávková 12 10 22 

PŘÍJMENÍ JMÉNO VYUČUJE 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD     

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M, Fy, Tv, Pc, 
D, Ov 

BŘEŇOVÁ Libuše ŠD     

COUFAL Jan 1.st., Inf. 

DROBNÁ Ludmila Čj, Vv, 

HANUŠOVÁ Andrea Aj, Ov 

HORSKÁ Dagmar 1. st. 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ 

KREJBYCHOVÁ Ilona M, Aj, Vla, Pc 

MORÁVKOVÁ Jana 1.st., Hv 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj, M,  

PAZOUROVÁ Martina Př, Ch, Přv, 
EVO, Zdr, Prv 

PEKAŘOVÁ Lenka M,Fy, Ov, D, Pc 

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, Tv, Rj, 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠPLÍCHALOVÁ Markéta 1.st. 

VÍCH Vítězslav Z, Tv, Sv, 

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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5.A Dagmar Horská 13 11 24 

6.A Mojmír Bogdan 13 9 22 

7.A Ivana Ptáčková 12 17 29 

8.A Lenka Ondráčková 7 10 17 

9.A Martina Pazourová 6 12 18 

9.B Andrea Hanušová 5 10 15 

     

 
Během školního roku přišlo 6 žáků, tří z nich poté zase odešli na jinou základní školu. 
Součet žáků na konci školního roku činí 255 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 
15 členů pedagogického sboru v tomto školním roce absolvovalo proškolení v rozsahu 25 
hodin v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci projektu Učíme digitálně. Většina učitelů 
se také každý týden účastnila kurzů anglického jazyka v rámci projektu Cizí jazyky pro život. 
Učitelé 1. stupně a vyučující matematiky také absolvovali otevřenou hodinu na ZŠ Malíka 
v Chrudimi, aby se seznámili s výukovou metodou matematiky Hejného. 

CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 – 2015 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 
- vysílání školního rozhlasu 
- činnost zájmových útvarů  
- prezentace činnosti školy na nástěnné tabuli na náměstí 
 
2. Realizovat projekty, v nichž bude prezentována práce školy 
 
Na první adventní neděli 30. listopadu 2014 se uskutečnila tradiční celoškolní akce Advent 
ve škole. V rámci hodin hudební či tělesné výchovy se pilně nacvičovalo a při výtvarné 
výchově, pracovních činnostech i třídnických hodinách žáci pod vedením učitelů tvořili 
výrobky či pekli cukroví. Společně strávená první adventní neděle nejen odstartovala 
příjemné období těšení se na Vánoce, ale i prohloubila vzájemné vztahy mezi všemi 
zúčastněnými.  
 
Dne 13. 1. 2015 jsme v rámci Dne otevřených dveří uskutečnili Školácké odpoledne se 
zvířátky, 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. 
 
 
 
 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2014/15 

 

6 

 

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 
rodiny, Oddělení sociálně – právní ochrany a prevence kriminality – Mgr. Sylva Přikrylová, 
Škole na zámku). Ve třídě 6.A byl ve spolupráci realizován program pro třídu spojený se 
sociometrií.  
 
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 a s 
plaveckou školou v místním bazénu. 
 
7.  Zapojit školu do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
 
Během školních roků 2013/14 a 2014/15  se naše škola účastnila 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 byly 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 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 
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září 2014     Muzeum stříbra Kutná Hora 
  
Další aktivitou v rámci projektu je výuka v učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Ve školním 
roce 2014-15 proběhly tyto lekce: 
15. 9. 2014 – 9.B – zpracování dřeva, základy elektrotechniky a elektronika 
8. 10. 2014 – 9.A – výuka ICT a přírodní vědy 
10. 11. 2014 – 8.A - zpracování dřeva, základy elektrotechniky a elektronika 
12. 11. 2014 – 7.A – 3D modelování, základy fyziky a elektrotechniky 
14. 1. 2015 – 9.B - výuka ICT a přírodní vědy 
2. 3. 2015 – 7.A - zpracování dřeva, základy elektrotechniky a elektronika 
18. 3. 2015 – 8.A - 3D modelování, základy fyziky a elektrotechniky 
27. 4. 2015 – 9.A - zpracování dřeva, základy elektrotechniky a elektronika 
 
 
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 osm integrovaných dětí, evidovali jsme 41 dětí 
s vývojovými poruchami učení. 12 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, 
ostatní podle globálního individuálního plánu.  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Chování 

1. pololetí školního roku 2014 – 2015 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 0 1 

3 z chování 0 0 

 

2. pololetí školního roku 2014 – 2015 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 0 6 

3 z chování 1 3 

Prospěch 

 

1. pololetí školního roku 2014 – 15 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 120 32 

Prospělo  31 61 

neprospělo 1 8 

 

2. pololetí školního roku 2014 – 15 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 119 30 

Prospělo  27 68 

neprospělo 5 3 

 

 

 

TESTOVÁNÍ 

 

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. 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. 
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Testování společnosti SCIO  žáků 8. ročníku 
 
Již čtvrtým 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 znázorňují umístění našich žáků v porovnání s ostatními zúčastněnými školami. 
Je z nich patrné, že třída 8.A ve všech testovaných oblastech vysoce převyšuje průměrné 
hodnoty dosahované žáky ostatních škol. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Ze školy vycházelo ve školním roce 2014 - 2015 celkem 36 žáků. Dva žáci z pátého ročníku 
na osmileté gymnázium, jeden žák z 8. ročníku, jeden žák ze 7. ročníku a ostatní z devátého 
ročníku. Z 32 žáků 9. ročníku pouze 2 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, 
z čehož usuzujeme, že byli velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám a následnému 
studiu. 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Dne 12. 2. 2015 se konal zápis do 1. tříd. Do naší školy bylo zapsáno celkem 48 žáků, z toho 
jeden bude navštěvovat školu v Norsku a 3 zažádali o odklad povinné školní docházky, který 
jim byl povolen. Dva žáci se na jaře odstěhovali, jiní dva přistěhovali a zákonní zástupci 
jednoho žáka zrušili žádost o odklad, vzhledem k velkému pokroku nastoupí do první třídy. 
Jeden žák bude 1. Ročník opakovat, do 1. tříd tedy celkem nastoupí 47 žáků. Škola otevře 
dvě první třídy. 

    



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2014/15 

 

13 

 

   
 

 

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 27 rozeslaných dotazníků se nám 
vrátilo 21, což je 77%. 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 12 10    

2 Vybavení školy  6 12 3   

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

4 Vzhled tříd 15 6    

5 Vzhled chodeb 16 3 1   

6 Okolí školy 11 9 2   

7 Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel , možnost výběru 3 9 8 1  

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY      

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 16 4 1   

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 9 10 2   

10 Vztah učitelů k žákům 12 9    

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 6 15    

12 Nabídka mimoškolních aktivit 13 7 1   

13 Kvalita lyžařského kurzu 13 5 1   

14 Množství a druh exkurzí, výletů 14 5 2   

15 Dostatek informací od třídních učitelů 5 11 3 2  

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 15 4 1 1  

17 Celkové klima školy 17 3 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 

17 5    

19 Jsem rád(a), že jsem byl(a) žákem/ žákyní této školy. 19 1    

20 Učitelů této školy si vážím. 14 7    

 
Doplňte, pokud chcete: 
 

21 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): ČJ 18x, M 17x, CH 5x, AJ 4x, N 3x, Z 3x, Př 3x, TV 2x, OV 1x, HV 1x,   
 
ppřítělocvik 
 
 

22 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě 
také uveďte proč): F 12x, VV 2x, D 2x, PC 1x 

 23 Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: F 4x, Aj 6x, CH 2x, 
D 1x, Bi 1x  

 24 Ve škole bych změnil(a):  
Nic. Nic, zažil jsem tu krásných 9 let, na které budu rád vzpomínat. Že se v polední pauze 
musí být dole a podpisy DÚ. Nic, vše bych nechal, je skvělá. Přístup některých učitelů.  
Nechal bych vše při starém. Všechno je super, takže nic. 

 
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.  
Opakovaně je velmi vysoká nespokojenost s výukou fyziky, s vyučujícím byla tato skutečnost 
projednána a byl s ním ukončen pracovní poměr. 
 

 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH 

 

Ve školním roce 2014 – 2015 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí. 

 

- Soutěž v angličtině Video pohlednice z mého města - žáci 9. A - 1. místo 
v republice 

- Soutěž Prezentiáda – 2. místo v republice 

- Soutěž ve vybíjené – tým děvčat – 3. místo v republice 

- Postup do celorepublikového kola zeměpisné soutěže Eurorébus 

-     Co se skrývá mezi knihami - 5. místo v republice 

-     Young Demosthenes – 1. a 2. místo v regionálním kole 

-     Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 3. místo 

-     Postup do krajského kola soutěže Festival vědy a techniky pro mládež 

-     Krajské kolo soutěže ve stolním tenisu – 3. místo  

-     Plavecká školní liga – 1. a 3. místo 
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-      Krajské kolo přespolního běhu – 4. místo 

-     Okresní kolo soutěže ve volejbalu – starší žáci – 2. místo 

-     Okresní kolo soutěže v atletickém čtyřboji – 1. místo 

A další.  

 

     

 

     

 

 

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 2014/15 vedla I. oddělení – vychovatelka  Alena Bartošová,  II. oddělení – 
do 6. 5. 2015 vychovatelka Libuše Břeňová, poté Bc. Radka Kulichová . 

K dispozici měli 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.  

http://www.litomysl.cz/2zs/images/news-photo/1131_vitezslav-vich-gmail-com_22961.jpg
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Akce pořádané družinou: 
 
- Drakiáda 
- Projekt Houby našich lesů    
- Projekt ke Světovému dni zvířat 
- oslavy Halloweenu 
- Návštěva kina – film Paddington 
- Projekt Večerníček 
- Projekt Výprava do pravěku 
- Interhafí putování – projekt o výchově psů a chování k nim 
- Překonej své hranice – účast na projektu DDM 
- projekt o Krtkovi 
- odpoledne s Geomagem 
- projekt V naší skříni visí džíny 
- návštěva knihovny – seznámení s komiksem 
- výlet všech dětí ze ŠD do zábavního parku Tongo v Hradci Králové 
 
 

       

 

    

       

 

 

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 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2014/15 

 

17 

 

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.  
 
25. 11. 2014 – 8.A – Moderní je nekouřit, 7.A – Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš? 
3. 12. 2014 – 6.A – Bolest jménem šikana, 9.A a 9.B – Světová náboženství a sekty 
29. 4. 2015 – 8.A – Přátelství a láska, 9.A a 9.B – Antisemitismus a holokaust 
14. 5. 2015 – 6.A – Moderní je nekouřit 
 
Proběhlo také seznámení s Linkou důvěry  a 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/ 
Dne 8. 9. 2014 jsme zorganizovali ve spolupráci s panem Smékalem malý kurz sebeobrany 
pro všechny žáky školy.  
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E/ 
Dne 24. 4. 2015 proběhla v obou prvních i druhých třídách přednáška o dentální hygieně 
spojená s besedou a praktickým nácvikem. Zajišťovaly ji studentky stomatologie a podařilo 
se jim děti opravdu zaujmout. 
 

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

 
 
 

    
 

V letošním školním roce byl dne 24. 6. 2015 realizován požární poplach a evakuace školy. 
Žáci se svými učiteli zvládli opustit budovu bez zádrhelů v čase 1 minuta a 45 sekund.  

 

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 

2014       

      
Rozpočet 

2015       

Účet 
 

hlavní    hosp. Celkem hlavní    hosp. Celkem 

    činnost ŠD činnost   činnost ŠD činnost   

                    

501330 tisk 10     10 10     10 

501340 čistící prostředky 60     60 90     90 

501350 materiál provozní 150     150 150     150 

501352 materál provozní - časopis       0       0 

501360 spotř.mat.v OE 1-3 tis. 30     30       0 

501370 spotř.-školní družina   65   65 33     33 

501380 PHM 6     6       0 

501390 spotř.mat. - výročí       0     60 60 

501400 spotř. - Vv       0 5     5 

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. 5     5 3     3 
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501530 ochranné pomůcky 10     10 10     10 

501xx Spotřeba materiálu 271 65 0 336 301 0 60 361 

                

502310 elektrická energie 210     210 200   200 

502320 plyn 370     370 300   300 

502330 vodné 90     90 100   100 

502331 stočné a sráž.voda 0     0     

502xx Spotřeba energie 670 0 0 670 600   600 

                

504600 prod.zboží - za mléko       0     

504xx Prodané zboží 0 0 0 0     

                

511300 opravy a údržba 250     250 210   210 

511310 odbor.prohlídky - plyn 10     10 15   15 

511311 opravy a údržba PC 40     40 35   35 

511xx Opravy a údržba 300 0 0 300 260   260 

                

512500 cestovné 5     5 10   10 

512520 cestovné ped.pr.-výlety       0     

512xx Cestovné 5 0 0 5 10   10 

                

513300 náklady na reprezentaci 5     5 5   5 

513xx Náklady na reprezentaci 5 0 0 5 5    

                

518300 poštovné 8     8 8   8 

518310 telefony 50     50 40   40 

518330 výcviky 35     35 50   50 

518350 revize 40     40 35   35 

518360 tech.pomoc mzdy 3     3 10   10 

518361 údržba PC - účtárna VIS 30     30 15   15 

518370 praní prádla 12     12 12   12 

518380 internet 10     10 8   8 

518390 odvoz odpadků 24     24 24   24 

518400 školení a kurzy, město 5     5 5   5 

518410 ostatní služby 40     40 40   40 

518420 doprava - žáci 15     15 15   15 

518470 bankovní poplatky 6     6 6   6 

518490 ost.sl. - účel MÚ       0               2             2 

518510 školení pedagog.prac. 2     2     

518550 kopírka 30     30 30   30 

518570 nákl.Něm.návš.       0     

518571 nákl.Něm.návš.-škola       0     

518xx  Ostatní služby 310 0 0 310 300   300 

                

521412 OON - ostatní zdroje       0     

521504 mzdové nákl.- asistent 53     53 112   112 

521510 OON     55 55     

521.. náhrady za nemoc       0     

52152 odměny z FO       0     

521612 OON - ostatní zdroje       0       68  68 

521xx Mzdové náklady 53 0 55 108 112 68  180 
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524504 zák.soc.poj.-asistent 13     13 28   28 

524304 zák.zdrav.poj.-asistent 5     5 11   11 

524xx Zák.sociální pojištění  18 0 0 18 39   39 

                

525500 povinné úrazové pojištění       0     

525xx Jiné sociální pojištění 0 0 0 0     

                

527504 tvorba FKSP - asistent 1     1 1   1 

527300 příspěvek na obědy 75     75 77   77 

527521 zdravotní prohlídky 5     5 5   5 

527xx    81 0 0 81 83   83 

                

52830 Jiné sociální náklady       0     

528xx Jiné sociální náklady 0 0 0 0     

                

538xx Jiné daně a poplatky 0 0 0 0     

                

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

                

542100 pokuty a penále - Nár.fond       0     

542110 pokuty a penále - st.rozp.       0     

542xx Jiné pokuty a penále 0 0 0 0     

            

549300 neživotní pojištění 25     25 33   33 

549xx Ostatní náklady z činnosti 25 0 0 25 33   33 

                

557xx 
Náklady z 
odeps.pohledávek 0 0 0 0     

                

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

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

558xx Nákl.z drob.dlouhod.majet. 35 0 0 35 40   40 

                

591xx Daň z příjmů 0 0 0 0 1   1 

                

  Náklady celkem 1773 65 55 1893 1784 68 60 1912 

                

602350 ostatní tržby       0               2   2 

602352 tržba - časopis 2     2     

602510 školní družina   65   65                     60 60 

602650 ostatní tržby       0     

602680 tržba - florbal     3 3       10          10 

602681 tržba - vybíjená     12 12       15          15 

602682 tržba - dovedné ruce     8 8         8            8 

602683 tržba - divadlo     10 10       10          10 

602684 tržba - ruský jazyk     0 0     

602685 tržba - hýbeme se s hudb.     15 15       19          19 

602690 tržba - příprava přijímačky     7 7         6            6 

602xx Výnosy z prodeje služeb 2 65 55 122 2 68 60 130 

                

603660 pronájem tělocvičny     65 65       65  65 
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603xx Výnosy z pronájmu 0 0 65 65  65  65 

                

604600 zboží - za mléko       0     

604xx Výnosy z prodaného zboží 0 0 0 0     

                

609xx Jiné výnosy z vlast. výkonů 0 0 0 0     

                

644xx Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 0     

                

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

                

64850 zapojení RF       0     

64860 zapojení RF-sponzorské dary       0     

648320 sponz.dary       0     

648330 sponz.dary - Vv       0     

648332 sponz.dary - Pč       0     

648341 ost.výn.-Německo       0     

64870 zapojení FO       0     

648xx  Čerpání fondů 0 0 0 0     

                

649300 ostatní výnosy        0     

649xx Ostatní výnosy z činností 0 0 0 0     

                

662300 úroky z běžného účtu 7     7 3   3 

662xx Úroky 7 0 0 7 3   3 

                

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

                

672300 příspěvek Města 1627     1627 1570   1570 

672301 příspěvek Města - účelové       0     

672311 příspěvek ÚP - do 30.6. 72     72 144   144 

67250 příspěvek KÚ       0     

672xx Výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1699 0 0 1699 1714   1714 

  Výnosy celkem 1708 65 120 1893 1719 133 60 1912 

                

  Hospodářský výsl. -65 0 65 0 -65 +65 0 0 

 

 
 
Mzdové prostředky 
 

521xx Mzdové náklady – rok 2014 6 692 

52450 zákonné sociální pojištění 1688 

52453 zákonné zdravotní pojištění 602 

524xx   

52750 tvorba FKSP 67 

 

521xx mzdové náklady – rok 2015  6386 

52450 zákonné sociál. poj. 1606 

52453 zákonné zdravotní poj. 584 
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524xx    

52750 tvorba FKSP 64 

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

 
Čerpání výše uvedených rozpočtových prostředků probíhalo v daném období dle obvyklých 
postupů.  
 
 
ÚDAJE O ZAJÍMAVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI 
 
Během školního roku 2014 – 2015 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/ 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. 

- společné bruslení 

 

        
 
Adaptační kurz 6. ročníku 
Proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 11. - 12. 9. 2014. Žáci pod vedením třídní 
učitelky a odborných lektorů absolvovali řadu her vedoucích ke spolupráci, včetně 
lanových aktivit. 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2014/15 

 

24 

 

    
 
Tonda Obal na cestách 
Dne 9. 9. 2014 navštívili naši školu lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Jedná 
se o pojízdnou výstavu spojenou s akcí, na níž se žáci dozvědí jak, kam a proč se 
odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných 
materiálů. 
 

    
 
Nemocnice barevná a přátelská 
Také žáci naší školy se aktivně zapojili do akcí pořádaných při dni otevřených dveří 18. 9. 
2014 v areálu Litomyšlské nemocnice. Zúčastnili jsme se soutěže "Nabarvěte si naši 
nemocnici" a žákyně 9.A Míša Červená, Anička Chadimová, Sára Leitnerová a Nikol 
Dolníčková vyzdobily chodník v areálu nemocnice krásnou malbou. Ostatní žáci školy si 
vybrali z bohaté nabídky dalších akcí, které nemocnice nabízela. Nahlédli např. do oddělení 
radiologie, ortopedie, rehabilitace. Sluníčko svítilo, hudba hrála, nemocnice byla opravdu 
"barevná a přátelská". 
 

    
 
                                                                                                                                                       

Návštěva Vídně a Legolandu 
Letos jsme po letech uskutečnili dne 3. 10. 2014 poznávací zájezd do Vídně. První kroky 
vedly směr Hundertwasserhaus. Dále následovala procházka po Belvederu. Nedílnou 
součástí Vidně je samozřejmě zámek Schönbrunn. Zde jsme měli prohlídku s českým 
komentářem, takže jsme si vyslechli spoustu zajímavostí o zámku, ale i o životě císaře a 
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jeho ženy Sissi. Potom následovala procházka schönbrunnskými zahradami. Odměnou na 
závěr byla návštěva zábavného parku Prater.  
Také jsme již tradičně uspořádali zájezd do Legolandu, kam jsme se vypravili 15. 6. 2015. 
Připravují tam 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. 
 

       
 

    
 
Návštěva Dne otevřených dveří Integrovaného záchranného systému 
Žáci z prvního stupně navštívili dne 23. 9. 2014 v rámci Dne otevřených dveří záchranných 
složek hasiče a policii. Dozvěděli se mnohé o jejich práci. Velký zážitek pro ně byl pobyt v 
cele předběžného zadržení, prohlédli si také policejní auto, viděli zásah hasičů. 
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Sběr starého papíru 
V letošním roce jsme zorganizovali dva odvozy starého papíru. Jeden na podzim 19. 9. 2014 
a druhý na jaře 10. 4. 2015. Nasbírali jsme celkem 18 970 kg starého papíru, což je výrazně 
více než v letech předchozích. 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 další kameru, neboť ta původní je velmi 
vytížená a mnohdy se kryjí dvě akce, které bychom rádi točili. 
 

    
 

 
Návštěvy televizního štábu Dvojka 2 TV v České televizi – Televize v televizi 
Školní televize Dvojka 2 TV vyrazila 4. 11. 2014 na celodenní workshopy pořádané 
Českou televizí. Spolu s naším štábem semináře, přednášky a výměnu zkušeností zažilo 
dalších deset štábů školních televizí ze základních a středních škol. Spolu s ostatními 
redakcemi naši žáci představili reportáž o komunálních volbách v naší obci, kterou 
dostali jako domácí úkol od České televize. Odměnou jim byla zpětná vazba, kterou 
dostali od tvůrců hlavní zpravodajské relace Událostí. Cenné rady jim přímo předávaly 
známé televizní tváře jako zahraniční zpravodaj Michal Kubal či hlavní moderátor 
Událostí Jakub Železný. Členové našeho štábu se podle svých preferencí zúčastnili 
workshopů, které se zaměřovaly na kameru a techniku, editorskou činnost, zlepšení 
hlasového a mluvního projevu či na specifika televizní módy, tedy úskalí zobrazení barev 
a střihů na obrazovce.  
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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. 

    

     
    

Školácké odpoledne se zvířátky pro budoucí prvňáčky 

V úterý 13. ledna se konalo na naší škole odpoledne pro předškoláky. Jeho cílem bylo 
nenásilnou formou seznámit děti s prostředím školy i s tím, co je bude čekat při zápise. 
Budoucí patroni nejprve provedli nové příchozí po budově školy, kde pro ně děti z 
divadla Šmrnc přichystaly povídání o jednotlivých učebnách i praktické ukázky. Poté 
přišel na řadu hlavní program, děti se po stopách vydaly na stanoviště u zvířátek, kde 
plnily úkoly z grafomotoriky, matematiky, předvedly svoji tělesnou zdatnost a také 
ukázaly, že vědí, co patří a co nepatří do školní brašny. Odměnou byla nasbíraná 
tiskátka, za která u cíle dostal každý budoucí školák svoji první jedničku, omalovánkový 
kalendář a sladkou odměnu. Ani rodiče se nenudili, pilně si zjišťovali informace o výuce i 
ostatních školních aktivitách. 
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Lyžařský výcvik 8.A 

Na lyžařský výcvikový kurz odjížděli žáci na sedm dnů v neděli 18. ledna 2015 jako již 
tradičně na chatu Sabinku pod Pradědem v Jeseníkách. Všichni absolvovali kurz ve 
zdraví a v pohodě, ke spokojenosti žáků i učitelů. 

   

    
 

Karneval na ledě 

Ve čtvrtek 12. března 2015 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. Také učitelé potěšili karnevalovým přestrojením, letos si vybrali téma klauni. 
 
    

       
 

Návštěva Mistrovství světa v ledním hokeji 

Naskytla se nám jedinečná příležitost – naši žáci mohli vidět hokejový zápas v O2 aréně 
na vlastní oči. A navíc jen za cenu cestovného! 
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Den Země 

Dne 15. 4. se konaly oslavy ke Dni Země. Mladší žáci si užívali aktivity organizované 
DDM, účastnili se soutěží a získali mnohá ocenění. 

          

    
 

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. 25. 9. 2014 
NKP Ostravu Vítkovice, 23. 9. 2014 Kutnou Horu a v ní České muzeum stříbra, 8. 4. a 
28. 4. 2015 Technické muzeum v Praze a Planetárium v Brně, 18. 9. a 22. 10. 2014 IQ 
Landii v Liberci, 11. 5. 2015 Dlouhé Stráně atd. Všechny třídy se v rámci projektu 
zaměřeného na ekologii zúčastnily exkurze do Záchranné stanice Pasíčka. 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. 

     

    
 

 

Návštěvy kulturních akcí a představení 

Každý rok se snažíme pomáhat dětem najít cestu k umění. V rámci výtvarné výchovy 
navštěvují litomyšlské galerie, ale také s nimi cestujeme do větších měst na divadelní 
představení. Již tradičně navštívili mladší žáci Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze (17. 
12. 2014) a starší žáci Klicperovo divadlo v Hradci Králové (10. 10. 2014), kde zhlédli 
představení Kytice, vytvořené podle knihy Karla Jaromíra Erbena. Jako každoročně i 
letos jsme navštívili také několik představení ve Smetanově domě. Postupně se tam 
vystřídali nejmenší školáci, kteří si vyslechli např. 17. 12. 2014 vánoční koncert Míši 
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Novozámské nebo 28. 4. 2015 zhlédli pohádku Zahrada, až po nejstarší žáky, které letos 
zaujalo představení Z povídek malostranských konané 30. 4. 2015. Ani litomyšlské Kino 
Sokol nezanedbáváme. Letos jsme viděli dvě pohádky – 18. 12. 2014 pohádku Tři bratři 
a 29. 6. 2015 pohádku Sedmero krkavců, ale chodíme tam každoročně i na vzdělávací 
programy, např.14. 4. 2015 Nikolas Winton – Síla lidskosti – film a beseda o záchraně 
židů, Jeden svět na školách – festival o lidských právech (19. 3. 2015) a Pohodáři – 
promítání spojené s vyprávěním, tentokrát o Barmě (26. 5. 2015). 

 

    
 

Spolupráce s DDM  
Naši žáci se účastnili také programů organizovaných Domem dětí a mládeže v Litomyšli, 
např. Ptáci na krmítku, Příroda ve městě, Vosková batika či Cesta za odpadem.   
 

    
 

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. Zúčastnili se také řady akcí pořádaných knihovnou, např. dne 6. 10. Nonstop 
čtení, dne 9. 10. 2014 besedy se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, s níž nejprve žáci 
4. a 5. třídy rozebírali, jaké je to žít v neúplné rodině a poté žáci 7. a 8. ročníku 
diskutovali o mentální anorexii. 5. 5. 2015 se starší žáci zúčastnili besedy na téma 
Konec 2. světové války a 25. 5. zde byli prvňáčci pasováni na čtenáře. 
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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 šipkované, opékání buřtíků a 
vybíjené v pyžamech, jiné navštívily dětské představení v rámci Smetanovy Litomyšle, 
další provozovaly jiné aktivity tmelící kolektiv. 

 

Návštěvy Městského bazénu Litomyšl 

Během roku hojně navštěvujeme s žáky Městský bazén Litomyšl. Kromě plaveckého 
výcviku, který se realizuje od 1. do 4. třídy, navštěvují ostatní ročníky bazén při hodinách 
tělesné výchovy. Letos se nám podařilo získat hodinu plavání zdarma jako odměnu za 
účast v plavecké soutěži. Využili jsme toho 29. 1. 2015, kdy strávili žáci 2. Stupně 
v bazénu velmi příjemné dopoledne. 

 

    
 

Seznamovací setkání budoucích prvňáčků ve škole 

V úterý 17. 6. 2015 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.  

    



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2014/15 

 

32 

 

  Během celého roku také fungovaly kroužky organizované školou: Vybíjená, 
Šikovné ruce, Florbal, Hýbeme se s hudbou, Sportík a divadlo Šmrnc. 

     
 

Školní divadlo Šmrnc odehrálo během školního roku dvě představení. První se 
jmenovalo Adventní čas a divadlo s ním vystupovalo při Adventu ve škole, ale i pro 
mateřské školy a v Domově důchodců v Litomyšli. Během druhého pololetí nacvičovalo 
divadlo představení O perníkové chaloupce aneb jenom jako. Vystoupilo s ním pro děti 
z mateřských školek i pro veřejnost v Kavárně Pohádka. Obě představení měla u diváků 
velký úspěch. 

Kroužek Hýbeme se s hudbou vystupoval také při Adventu ve škole, ale také na 
Smetanově náměstí v rámci oslav Dne Země a při oslavách Dne dětí v areálu Za 
Sokolovnou. 

 

Stonožková sbírka pastelek 

Naše ZŠ U Školek je již více než 20 let " stonožkovou" školou. To znamená, že naši žáci 
v duchu stonožkového motta " Děti s láskou - děti za mír", pomáhají svým neznámým 
znevýhodněným kamarádům ve světě. Významnou pomocí jsou různé sbírky. V tomto 
školním roce jsme se na žáky naší školy obrátili s prosbou, zda by byli ochotni svému 
neznámému kamarádovi z Afghanistánu darovat pastelky. Pastelky nové, v jakémkoliv 
balení i množství. Děti z naší školy mají dobrá srdce. Pro své neznámé kamarády 
shromáždily 480 krabiček pastelek! Nosily krabice menší i pořádně veliké, poschoďové, 
pastelky tenké i silné, hranaté i trojhranné. Někteří přinesli 10, dokonce i  20 krabiček a 
pozadu nezůstali ani někteří dospělí. Věříme, že naše pastelky udělají ve světě hodně 
radosti. 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

třída termín místo 

1.A+1.B 10. 6. 2015 ZOO Olomouc 

2.A+2.B 16. 6. 2015 Budislav 

3.A+3.B 16. 6. 2015 Muzeum řemesel Letohrad 

4.A+5.A 3. 6. 2015 Mladečské jeskyně, Bouzov 

6.A 18. 6. 2015 Budislav 

7.A+8.A 18. – 19. 5. 2015 Rožnov pod Radhoštěm 

9.A 1. – 3. 6. 2015 Rožnov pod Radhoštěm 

9.B 8. – 10. 6. 2015 Horní Bradlo na Vysočině 
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 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 školním roce 2014 – 2015 se připravovala výměna, která bude 
uskutečněna 5. – 10. 10. 2015 a v květnu 2016. 
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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/ Naše škola v Litomyšli, z. s. 
Dne 30. 9. 2014 proběhly volby a členy výkonného výboru zapsaného spolku Naše škola v 
Litomyšli se stali: 
  
1.A Eva Doležalová 
1.B Michaela Samková 
2.A Olga Radimecká 
2.B Dana Cabicarová 
3.A Martina Soukupová 
3.B Ladislav Klement 
4.A Ivetta Šnébergerová 
5.A Ludmila Sádovská 
6.A Bedřiška Vavřínová 
7.A Kateřina Dostálková  
8.A Lenka Vacková  
9.A Renata Šulcová  
9.B Eva Křížová  
  
A jako čestné členky Miroslava Jirečková a Ilona Krejbychová. 
Předsedkyní byla zvolena paní Michaela Samková. 

 

Poplatek na školní rok a rodinu byl stanoven na 100,- Kč. 
 
Ve spolupráci s občanským sdružením byl realizován například Advent ve škole. Z financí 
občanského sdružení byly také hrazeny drobnosti na Mikulášskou nadílku, vánoční dárek pro 
všechny děti, část cestovného na lyžařský kurz, drobnosti pro prvňáčky a 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 výbor ve složení: Mgr. Dagmar Horská, Mgr. Lenka 
Ondráčková, Mgr. Ivana Ptáčková, Mgr. Vendulka Hýblová a Alena Bartošová. 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. Plánujeme ještě více 
posílit aktivity související se studiem, např. olympiády. I nadále se budeme snažit udržet 
aktivity, které ve škole fungují, např. školní televize, časopis, nabízené kroužky apod. 

 
 
 
 

 

V Litomyšli dne 17. 7. 2015 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 
 


