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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 14 kmenových tříd. Ve školním roce 2016 - 2017 školu navštěvovalo 282 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 19 učitelů, 4 vychovatelů a 5 asistentů. 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 jazykovou učebnu, která je vybavena sluchátkovým 
systémem, 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. 2016 v naší škole působilo celkem 33 zaměstnanců, z toho 28 pedagogických 
pracovníků (19 učitelů, 4 vychovatelé, 5 asistentek) 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. Během 
školního roku u nás působila anglická rodilá mluvčí Belinda Christensen.  
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD   + 
asistence  

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M, Fy, Tv, Pc, 
Vv, D 

BRIOLOVÁ Žaneta asistence 

COUFAL Jan 1.st., Inf, Pc 

DEJDAROVÁ Tereza ČJ, Hv, Vv 

DROBNÁ Ludmila ŠD, asistence 

DUDYCHOVÁ Petra asistence 

HANUSOVÁ Petra asistence 

HANUŠOVÁ Andrea Aj, Ov 

HORSKÁ Dagmar 1.st. 

HRDONKOVÁ Daniela 1.st. 

HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ, Pc, Ov 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st. 

KULICHOVÁ Radka ŠD + 
asistence 

LIMBERSKÁ Zora asistence 

MARKOVÁ Marika asistence 

MÍKOVÁ Martina 1. st, Vv, Hv 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj, M,  

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, Tv, Rj, Vv 

ROSYPALOVÁ Markéta 1.st. 

ŘEHÁKOVÁ Veronika  1.st. 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠPINKOVÁ Sylva ŠD + 
asistence 

VÍCH Vítězslav Z, Tv, Sv, Ov 

ZAVŘELOVÁ Lucie Př, Přv, Ch, 
Vv, EVO, Pc, 
Zdr 

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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Přehled třídních učitelů a počtu žáků v jednotlivých třídách 
 
Školní 
rok  2016/2017        

třída třídní učitel 
žáků 
celkem dívky 

    
chlapci. 

1.A Irena Bartošová 20 8 12 

1.B Dalena Beníšková 19 10 9 

2.A Andrea Stejskalová 22 10 12 

2.B Daniela Hrdonková 21 9 12 

3.A Vendulka Hýblová 18 9 9 

3.B Markéta Rosypalová 17 9 8 

4.A Veronika Řeháková 18 10 8 

4. B Martina Míková 19 11 8 

5.A Tereza Dejdarová 18 8 10 

5.B Jan Coufal 17 8 9 

  
95 

    I. STUPEŇ 189 92 97 

6.A Lucie Zavřelová 20 9 11 

7.A Andrea Hanušová 23 9 14 

8.A Mojmír Bogdan 19 9 10 

9.A Vítězslav Vích 29 16 13 

  II.STUPEŇ 91 43 48 

CELKEM   280 135 145 

 
Součet žáků na počátku školního roku činil 282 žáků, v průběhu roku se dvě děti 
odstěhovaly, na konci školního roku měla tedy škola celkem 280 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 
Členové pedagogického sboru v tomto školním roce absolvovali několik školení: 
29. srpna 2016 - Mgr. Zuzana Ličeníková – téma Práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
7. října 2016 – Mgr. Jitka Haklová – konzultace práce s problémovým žákem 
26. října 2016 – PhDr. Hana Mervartová – téma komunikace s problémovým žákem a 
rodičem. 
 
  
Každý z pedagogů absolvoval také několik školení dle vlastního výběru. 
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CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 – 2017 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 
 
19. března 2017 se uskutečnila celoškolní akce Vítání jara. 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 
prohloubila povědomí návštěvníků o tradicích spojených s jarem, a také posílila vzájemné 
vztahy mezi všemi zúčastněnými.  
 
 
Dne 15. 2. 2017 jsme v rámci Dne otevřených dveří uskutečnili Tvořivé odpoledne se 
Šmouly, akci určenou předškolákům. Budoucí prvňáčci měli možnost vyzkoušet si zde úkoly, 
které budou potřebovat při zápise, a seznámit se s budoucími deváťáky - svými patrony. I 
tato akce se setkala s účastí mnoha dětí i rodičů a byla pozitivně hodnocena. 
 
Ve dnech 12. 10. 2016, 9. 11. 2016, 14. 12. 2016, 11. 1. 2017 a 29.3. 2017 proběhl 
vzdělávací program pro předškoláky Hrajeme si na školu. Jednalo se o samostatné lekce, 
v nichž předškolní děti pod vedením paních učitelek realizovaly aktivity vedoucí k rozvoji 
zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových 
dovedností. Jednotlivých lekcí se účastnilo 20 - 36 dětí. 
 
Ve středu 17. května 2017 se naše škola pokusila zapsat do knihy rekordů tím, že uběhne 
1117 km, tedy své číslo popisné. Akci jsme nazvali Hola, hola, vyběhá rekord naše škola. 
Během dne se vystřídali na trati žáci školy, učitelé, ale i mnozí rodinní příslušníci a bývalí 
žáci.  
 
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, Oddělení sociálně 
– právní ochrany a prevence kriminality – Mgr. Sylva Přikrylová, SVP ALFA Svitavy, SVP 
Archa Chrudim). Ve třídách 5.A a 6.A byl ve spolupráci se SVP ALFA realizován preventivní 
program pro třídu zaměřený na vztahy mezi spolužáky a na dodržování pravidel. 

 
4.  Pokračovat v projektu podpory čtenářské gramotnosti 
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. Byly organizovány besedy se 
spisovateli a celá škola postupně absolvovala interaktivní setkání s ilustrátorem Adolfem 
Dudkem..  
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. 
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5.  Pokračovat v systému konzultací žák, rodič, učitel 
 
Konzultace pokračovaly v nastaveném  systému, kdy při schůzce nejprve hodnotí svoji práci 
sám žák, pak se vyjádří k jeho aktivitám rodič a teprve v závěru zhodnotí práci učitel. Byla 
umožněna i 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 i se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany. Naši 
žáci také realizovali vystoupení v Domově důchodců v Litomyšli a pro všechny mateřské 
školy z Litomyšle i okolí. 
 
7.  Pokračovat v projektu mezinárodních partnerských výměn 
 
Opět byla navázána korespondence s německými partnerskými školami a je připravena 
realizace výměnných pobytů v následujícím školním roce. 
 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 
Výuka proběhla dle Školního vzdělávacího programu Základní školy U Školek 1117 platného 
od školního roku 2016/2017. 
 
 
INTEGROVANÉ DĚTI A DĚTI S VPU 
 
Naše škola v tomto školním roce evidovala 43 dětí s vývojovými poruchami učení. 13 žáků 
pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, ostatní podle globálního individuálního 
plánu.  
 
 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 
Chování 

1. pololetí školního roku 2016 – 2017 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 1 0 

3 z chování 0 0 

 

2. pololetí školního roku 2016 – 2017 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 1 4 

3 z chování 0 0 
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Prospěch 

1. pololetí školního roku 2016 – 17 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 150 30 

Prospělo  33 52 

neprospělo 0 10 

  

2. pololetí školního roku 2016 – 17 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 145 25 

Prospělo  37 59 

neprospělo 0 7 

 

 

TESTOVÁNÍ 

 

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

 

Výsledky testování  žáků 9. ročníku „Stonožka“  společnosti  SCIO 

 

V listopadu se žáci 9. třídy naší školy jako každoročně zúčastnili celostátního testování 
STONOŽKA v českém, v matematice a v obecných studijních předpokladech. 
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Výsledky testování  žáků 5. ročníku Českou školní inspekcí 

 

 
Nejvyšší zastoupení žáků máme v kategorii úspěšnosti 41 – 60 %. Čtyři žáci svojí úspěšností 
spadají do nejvyšší kategorie. Naopak do nejméně úspěšné kategorie žáků spadá pouze 
jeden žák. V předešlých testování (2011 a 2013) byla úspěšnost 59 %. Největší problémy 
nám dělá porozumění textu, naopak dobrých výsledků dosahujeme v pravopise.  
 
 

 

 
Nejpočetnější zastoupení žáků máme v kategorii úspěšnosti 61 - 80 %. Osm žáků svojí 
úspěšností spadají do nejvyšší kategorie. Do nejméně úspěšné kategorie nespadá žádný 
žák. V předešlých testování (2011 a 2013) byla úspěšnost 59 a 55 %. Ve všech testovaných 
oblastech jsme dosáhli nadprůměrných výsledků.   
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Z 9. ročníku vyšlo celkem 29 žáků, z toho 21 na maturitní obory. Všichni úspěšně složili 
přijímací zkoušky a jsou přijati v 1. kole přijímacího řízení. 
 
Na gymnázium odchází z 5. ročníku 3 žáci, ale 3 noví přijdou, takže zůstanou zachovány pro 
příští školní rok dvě šesté třídy, celkový počet tříd se tedy stejně jako loni o jednu navýší.  

 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Dne 11. 4. 2017 se konal zápis do 1. tříd. Dostavilo se celkem 43 žáků, z toho jsou 4 
odklady, Škola otevře dvě malé první třídy, počet žáků školy se cca o 10 navýší. 

    

   

   
 

ZPĚTNÁ VAZBA NAŠICH ABSOLVENTŮ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2015 – 2016 

 

Protože velmi cenným zdrojem informací potřebných k sebehodnocení je zpětná vazba od 
bývalých žáků. Pro tento účel jsme sestavili dotazník. Ačkoli jsme s každým dotazníkem 
rozesílali absolventům také osobní, ručně psaný dopis, z 17 rozeslaných dotazníků se nám 
vrátilo pouze 9. 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). 
 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2015/16 

 

12 

 

VYBAVENÍ ŠKOLY 1 2 3 4 5 

1 Vzhled školy 7 2    

2 Vybavení školy  6 3    

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

4 Vzhled tříd 4 5    

5 Vzhled chodeb 5 4    

6 Okolí školy 6 2 1   

7 Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel , možnost výběru  2 2 4 1 

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY 1 2 3 4 5 

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 5 3 1   

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 3 3 2 1  

10 Vztah učitelů k žákům 5 3 1   

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 5 4    

12 Nabídka mimoškolních aktivit 4 1 4   

13 Kvalita lyžařského kurzu                                           (2 se nezúčastnili) 6 1    

14 Množství a druh exkurzí, výletů 7 2    

15 Dostatek informací od třídních učitelů 6 3    

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 6 2 1   

17 Celkové klima školy 6 3    

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

5 4    

21 Jsem rád(a), že jsem byl(a) žákem/ žákyní této školy. 7 2    

22 Učitelů této školy si vážím. 4 5    

 
Doplňte, pokud chcete: 

 

23 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): 
M 5x, D 4x,TV 3x, Fy 2x, Z 1x, Př 1x, příprava Čj 1x 
 

 

 

24 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): 

Z 2x, Aj2x, Ch, Vv 
   Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: 

Aj 2x, Ch 2x, Bi, Z 
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26 Ve škole bych změnil(a):  
Kvalitu jídla 3x, v ČJ dát větší důraz na pravopis, v informatice více pracovat s textem, 
zavedl bych dílny pro kluky 

 
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 
 
 
 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí. 

SEND A POSTCARD – 1. místo v republice 
SING A SONG – 1. místo v republice 
PREZENTIÁDA – 1. místo v kraji – 4. místo v republice 
EURORÉBUS – 4. místo v kraji (stejně bodů jako 2. a 3., jen o 1 bod méně než vítězové) a 
postup do republiky, tam 22. místo, ale jen o 5 bodů méně než vítězové 
PANGEA – postup do republiky a tam 7. místo A. Samková 
KLOKAN – okres V. Voříšek 1.místo , A. Samková 2. místo, kraj – V. Voříšek – 2. místo 
AMAVET – 1 tým - postup do kraje 
VYBÍJENÁ – 1. místo oblast, 1.místo okres, 2. místo kraj 
Další – spousta 1. až 3. míst – př. zpěv, sportovní soutěže,… 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 Počet oddělení počet žáků 

školní družina 4 120 

 

Byla otevřena čtyři oddělení, pro žáky 1. ročníku až 4. ročníku. Přihlášeno bylo celkem 120 
žáků 1. - 4. ročníku.  
 
Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc.  

Ve školním roce 2016/17 vedla I. oddělení – vychovatelka  Alena Bartošová,  II. oddělení – 
vychovatelka Sylva Špinková a III. oddělení vychovatelka Radka Kulichová a IV. oddělení 
Ludmila Drobná. 

Dvě oddělení měla k dispozici samostatné místnosti ŠD, 3. A 4. oddělení je umístěno 
v kmenové učebně. Všechna oddělení také využívají 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. 

Akce pořádané družinou: 
- oslavy Halloweenu 
- dobrodružná výprava za pokladem Aztéků 
- podzimní tvoření 
- exkurze do Okrasných školek Litomyšl na výstavu Ovoce 
- návštěva kina – film Nezkrocená Brazílie 
- návštěva výstavy patchworku 
- odpoledne s Geomagem 
- čarodějnická párty 
- návštěvy knihovny – př. Listonoš vítr čaruje, pohádkový podzim maluje 
- jízdy s psím spřežením 
- karneval s kouzelníkem 
- bruslení 
- vítání jara 
- sportovní odpoledne Za Sokolovnou 
- výlet všech dětí ze ŠD do zábavního parku Tongo v Hradci Králové 
A další 
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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. Andreou Hanušovou.  
 
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:  
 
Moderní je nekouřit (5. 6. 2017 v 6.A) 
Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš? (23. 11. 2016 v 7.A) 
Bolest jménem šikana (23. 11. 2016 v 6.A) 
Světová náboženství a sekty (25. 11. 2016 v 9.A) 
Přátelství a láska (31.5.2017 v 8.A) 
Láska, AIDS a přátelství (25. 11.2016 v 8.A) 
Pravá tvář FCB (31. 5. 2017 v 9.A) 
Skrytá nebezpečí internetu (5. 6. 2017 v 7.A) 
Beseda s policií (11. 4. 2017 ve 4.A a 4.B)  
 
Hned 27. 9. 2016 proběhl preventivní přírodovědně-fyzikální pořad Používám mozek určený 
pro žáky 5. – 9. ročníku. Velký ohlas u žáků mělo i přestavení Memento, které bylo přímo ve 
škole odehráno v úterý 7. 2. 2017.  
        
 
C/ 
K prevenci rizikového chování napomáhají i mimoškolní pobyty žáků. V tomto školním roce 
proběhl v září seznamovací pobyt žáků 6. 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. 
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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 –  
- program Daniel – hry s dětmi nebo doučování 
 
E/ 
V průběhu celého školního roku se organizovaly třídnické hodiny. 
 
F/  
Projekt Ovoce do škol nám zajišťuje firma MK Fruit. Již na počátku září dostali malí školáci 
od firmy drobné dárky, například desky na sešity, či pexeso s ovocem a anglickými slovíčky. 
Firma nám také sponzorsky darovala ovoce na mikulášskou nadílku. Ocenili jsme též, když 
počátkem ledna dostala každá třída kromě běžné dodávky navíc bedýnku exotického ovoce, 
aby děti měly možnost poznat a ochutnat něco nového. A úžasný byl i Vitamínový den. 
Pracovnice firmy MK Fruit pomohly dětem vyrobit ovocné špízy, připravily dětem ovocné a 
zeleninové šťávy a velmi poutavě si s nimi povídaly. Vše měly moc pěkně zorganizované, 
děti byly z akce doslova nadšené, pochutnaly si na čerstvém ovoci a zelenině a jistě se 
dozvěděly i spoustu nových věcí. Věříme, že těmito akcemi vedeme děti k zdravému 
životnímu stylu. 
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G/  
Na den 1. 6. 2017 jsme v rámci oslavy Dne dětí již tradičně naplánovali Den pro třídu. Každá 
třída si připraví program aktivit, které žákům vyhovují a kterými si tmelí kolektiv. Někteří se 
věnují sportovním aktivitám, např. bowlingu či fotbalu, jiní vyrazili na výlet do okolí a poté na 
zmrzlinu. 
 

       
 
 
H/ 
Žáci mohou po vyučování navštěvovat školou organizované kroužky – MyslIQ, Dopravní 
výchova, 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. 
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CH/ 
Nácvik evakuace 
Na pondělí 24. října jsme měli domluvený cvičný požární poplach. Během 2. vyučovací 
hodiny byli žáci a učitelé vyzvání, aby opustili školu, neboť hoří. Zvládli jsme to bez 
problémů za 2 minuty a 45 sekund. Přivolán byl i hasičský sbor. Obdivovali jsme, jak rychle 
hasiči dojeli a jak si počínali. Kromě hašení požáru vyzkoušeli i záchranu žáků z 3. patra 
budovy, za což sklidili bouřlivý potlesk. Po akci se děti mohly podívat i do hasičských vozů a  
nechat si zodpovědět svoje dotazy. Věříme, že podobnou situaci nebudeme muset řešit, ale 
kdyby přece jen nastala, jsme připraveni. 
 

   
 

 

 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

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

  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2016 Návrh rozpočtu 2017 

Účet hlavní  hospodář.   

Celkem 

hlavní  hospodář.   

Celkem   činnost činnost ŠD činnost činnost ŠD 

501330 tisk 10     10 8     8 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/nacvik-evakuace-i1487/
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501340 čistící prostředky 80     80 70     70 

501350 materiál provozní 140     140 150     150 

501352 materiál provozní - časopis       0       0 

501354 spotř.mat. - úklid 30     30 40     40 

501360 spotř.mat. 0,5-3tis. 90     90 50     50 

501370 spotřeba ŠD     75 75     120 120 

501380 sekačka PH 5     5 5     5 

501400 spotřeba Vv       0       0 

501401 spotřeba Pc       0       0 

501440 spotřeba - aktivity  16     16 25     25 

501520 spotřeba 1.tř.       0 20     20 

501530 ochranné pom.,oděvy 12     12 12     12 

501xx Spotřeba materiálu 383 0 75 458 380 0 120 500 

                    

502310 elektrická energie 200     200 200     200 

502320 plyn 300     300 270     270 

502330 vodné 100     100 110     110 

502xx Spotřeba energie 600 0 0 600 580 0 0 580 

                    

504600 prodané zboží - mléko       0       0 

504xx Prodané zboží  0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

511300 opravy a údržba 220     220 120     120 

511311 opravy a údržba PC 40     40 40     40 

51130 Opravy a údržba 260 0 0 260 160 0 0 160 

                    

512500 cestovné MÚ 10     10 15     15 

512xx Cestovné 10 0 0 10 15 0 0 15 

                    

513300 náklady na reprezentaci 6     6 10     10 

513xx Náklady na reprezentaci 6 0 0 6 10 0 0 10 

                    

518300 poštovné 8     8 8     8 

518310 telefony 25     25 25     25 

518330 výcviky 50     50 60     60 

518350 revize 30     30 35     35 

518360 software služby 5     5 20     20 

518361 výp.tech. - mzdy,VIS,podp. 15     15 15     15 

518370 praní prádla 12     12 12     12 

518380 internet 8     8 8     8 

518390 odvoz odpadků 24     24 24     24 

518400 školení a kurzy, město 6     6 6     6 

518410 ostatní služby 40     40 25     25 

518420 doprava - jízdné žáci 15     15 15     15 

518470 bankovní poplatky 6     6 6     6 

518490 ostatní služby - účel MÚ               0 

518500 počítač.programy         45     45 

518510 školení vzdělávání 2     2 5     5 

518570 nákl.Němec.návštěva       0       0 

518xx  Ostatní služby 246 0 0 246 309 0 0 309 

                    

521412 OON - ostatní zdroje                 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2015/16 

 

20 

 

521415 OON - OS rod.mluvčí       0 80     80 

524520 zapojení FO                 

521612 OON - ostatní zdroje   70   70   75   75 

521xx Mzdové náklady 0 70 0 70 80 75 0 155 

                    

524320 zdravotní poj. - z FO                 

524520 sociální poj. - z FO                 

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

                    

525500 povinné úrazové pojištění 2     2       0 

525.. Jiné sociální pojištění 2 0 0 2 0 0   0 

                    

527504 tvorba FKSP - asistent 4     4       0 

527530 příspěvek na obědy 80     80 83     83 

527520 tvorba FKSP - z FO       0       0 

527521 zdr.prohl. - vstupní 4     4 1     1 

527522 zdr.prohl. - mimořádné 1     1 4     4 

527xx  Zák. sociální náklady 89 0   89 88 0   88 

                    

                    

549300 neživotní pojištění školy 33     33 33     33 

54934 ostatní náklady       0       0 

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

                    

557xx 
Náklady z 
odeps.pohledávek       0       0 

                    

558300 nákl. DHIM (3-40 tis.Kč) 24     24 60     60 

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

558xx Nákl.z drob.dlouhod.majet. 24 0 0 24 60 0 0 60 

                    

591310 Daň z úroků       0 1     1 

591xx Daň z příjmů 0 0 0 0 1 0 0 1 

                    

  Náklady celkem 1653 70 75 1798 1716 75 120 1911 

5xxxx přísp. - UZ 33 353 8684     8684         

5xxxx přísp. - UZ 33 052 195     195         

5xxxx přísp. - UZ 33 457 180     180         

5xxxx mzdové náklady - asistent 570     570         

 
  

        
  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2016 Návrh rozpočtu 2017 

Účet hlavní  hospodář.   

Celkem 

hlavní  hospodář.   

Celkem   činnost činnost ŠD činnost činnost ŠD 

602350 Tržby - ostatní 2     2 5     5 

602351 Tržby - prac.činnosti       0       0 

602352 Tržby - časopis       0 1     1 

602400 Tržby - školní družina     75 75     120 120 

602680 Tržby - florbal   15   15   14   14 

602681 Tržby - vybíjená   15   15   15   15 
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602682 Tržby - dovedné ruce   5   5   10   10 

602683 Tržby - divadelní kr.   9   9   10   10 

602686 tržby - sportík   10   10   9   9 

602685 Tržby - hýbeme se s hud.   10   10   9   9 

602690 Tržby - 9.tř.   6   6   8   8 

602xx Výnosy z prodeje služeb 2 70 75 147 6 75 120 201 

                    

603660 Tržby - nájemné    65   65   65   65 

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

                    

604600 Výnosy z prod.zb. - mléko                  

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

                    

648300 sponzor.dary                0 

648300 zapojení RF 70     70 100     100 

648310 zapojení FO       0       0 

648330 sponzor.dary - Vv       0       0 

648332 sponzor.dary - Pc       0       0 

648341 sponzor.dary - Německo       0       0 

648340 sponzorské dary - Šk       0       0 

648xx  Čerpání fondů 70 0 0 70 100 0 0 100 

                    

649300 ostatní výnosy       0 80     80 

649xx   0 0 0 0 80 0 0 80 

                    

662300 úroky z běžného účtu       0       0 

66231 úroky z termínovaných       0       0 

662xx Úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

672300 příspěvek MÚ  1516     1516 1440     1440 

672301 příspěvek MÚ - aktivity       0 25     25 

672xx Výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1516 0 0 1516 1465 0 0 1465 

  Výnosy celkem 1588 135 75 1798 1651 140 120 1911 

6xxxx přísp. - UZ 33 353 8684     8684       0 

6xxxx přísp. - UZ 33 052 195     195       0 

6xxxx přísp. - UZ 33 457 180     180       0 

6xxxx příspěvek - UP asistent 570     570       0 

  Hospodářský výsl. -65 65 0 0 -65 65 0 0 
 
 
 
Mzdové prostředky 
 
 

mzdové náklady – rok 2017 8812 

pojištění 2996 

ONIV 288 

tvorba FKSP 175 

 
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. 
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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 2016 – 2017 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. 
(8. 9. 2016 a 29. 6.2017) 
 

     
     

- 2/ mikulášská a vánoční besídka 
 

 

     
- 3/ cesta za vysvědčením - prvňáčkové se "svými" deváťáky museli nejprve 

společnými silami splnit spoustu úkolů, v nichž dokázali, že si vysvědčení opravdu 
zaslouží, a teprve potom se dočkali vytouženého prvního vysvědčení. 
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-  4/ společné bruslení 13.2.2017 

 

Adaptační kurz 6. ročníku 
Proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 6. - 7. 9. 2016. Žáci pod vedením třídní učitelky 
a odborných lektorů absolvovali řadu her vedoucích ke spolupráci, včetně lanových 
aktivit. 
        

    
 
Výlet na kolech 
V úterý 13.9.2016 uskutečnili zdatní cyklisté školy náročný výlet na kolech v počtu 22 
žáků ze šesté, sedmé, osmé a deváté třídy. Protože bylo teplé počasí, zvolili trasu v 
lesích. Na trase řešili mnoho technických problémů. Opravovali píchlé kolo, spadlé 
řetězy, rozbité přehazovačky. Také se v lese ztratili. Nesnáze vystřídala dobrá nálada a 
posezení u rybníka Rosnička s občerstvením. Podle některých tachometrů  ujeli 
přibližně 45 km.  
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Používám mozek 
Na úterý 27. října 2016 jsme pro žáky 5. – 9. tříd naší školy objednali fyzikálně – 
přírodopisně – preventivní pořad Používám mozek.  
Byly pro ně připraveny velké názorné pomůcky - např. velký mozek s elektronicky 
řízenými světelnými okruhy, znázorňujícími vznik paměťových stop, vysoký neuron s 
elektronicky řízeným průběhem signálů, veliké ucho s funkčním bubínkem a kůstkami, 
které rozpohyboval akustický tlak, a mnohé další. Moderátor Vladislav Zezula si s dětmi 
povídal o tom, k čemu je dobré rozvíjet si svůj mozek, jak se učit, jak zařídit, abychom si 
pamatovali. Žáci se dozvěděli, jak do mozku vstupují informace, jak vnímáme všemi 
svými smysly. Dozvěděli se také mnohé o lidských vztazích, třeba o tom, jak si zvýšit 
sebevědomí nebo se zbavit strachu. 
Během 70 minut se děti aktivně zapojovaly do řady činností, nikdo z přítomných se 
nenudil. Věříme, že pořad byl přínosem nejen ke vzdělání, ale i do života. 
 

    
 
Návštěva německého Legolandu 
Ve čtvrtek v noci 29. 9. 2016 odjeli žáci 5. – 9. Tříd na poznávací výlet do Legolandu. 
Žáci 5. – 6. tříd absolvovali řidičský kurz. Po instruktážním filmu a ústním přezkoušením 
následovala praktická zkouška. I v té naši žáci obstáli na výbornou.  
Kromě zábavných atrakcí jsou v parku i různé poučné stánky. Navštívili továrnu na 
výrobu Lega, takže nyní již vědí, jak se všechny ty barevné kostky vyrábí. Prohlédli si 
ztracenou Atlantidu a nádherný podmořský svět. V kině na ně čekal 4D film. 
Poslední hodinu pobytu věnovali prohlídce minilandu. Z Lega je tu postaveno několik 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/pouzivam-mozek-i1460/
http://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/navsteva-nemeckeho-legolandu-i1463/
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velkých měst a stavebních i historických památek. Sluníčko celý den hřálo, takže vodní 
atrakce je mohly také pěkně pobavit.  
 

    
 
 
                                                                                                                                                     

Sběr starého papíru 
V letošním roce jsme zorganizovali dva odvozy starého papíru. Jeden na podzim 6. 10. 
2016 a druhý na jaře 27. 4. 2017. Nasbírali jsme celkem 33 103 kg starého papíru, což je 
ještě více než v loňském roce a výrazně více než v letech předchozích.  
 
 
Přednáška Zvol si info 
Naše škola využila nabídky studentů Masarykovy univerzity v Brně a zapojila se do 
projektu Zvol si info. Je to projekt, který se snaží docílit toho, aby mladí lidé uměli 
pracovat s informacemi a kriticky nad nimi přemýšleli. Aby nebrali informace, které jim 
média servírují, za dané. Aby uměli rozpoznat, zda je zdroj informace důvěryhodný. 
Video a více informací naleznete v detailu této novinky. 
 
         

                                  

     

 

 

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/akce-tridy-9a-2016/prednaska-zvol-si-info-i1507/
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Vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka 

Děti dostaly jako vánoční dárek od spolku rodičů vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka. 
Mladší žáci si užili představení zaměřené na Vánoce, pro starší žáky byl určen pořad 
Nehulíme, kreslíme. Dozvěděli se mnoho zajímavostí a získali fígle, jak kreslit lidské tělo, 
ruku a další. Nebyla žádná nuda, všichni se báječně bavili, 

    
 

Hrajeme si na školu 

Chtěli jsme, aby se předškolní děti naučily a hravou formou si procvičily dovednosti 
potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovaly ve školním prostředí 
a seznámily se s ním, proto jsme i letos uskutečnili sérii  pěti odpolední pro předškoláky 
s názvem Hrajeme si na školu. Většinou se sešlo kolem 20 až 30 dětí, které strávily 
přibližně 60 minut v přítomnosti paních učitelek a vyzkoušely si vyučovací hodinu, během 
níž procvičovaly aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, 
matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností. 
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Lyžařský výcvik 

V týdnu od neděle 15.1.2017 do soboty 21. 1. 2017 uspořádala naše škola lyžařský 
výcvik. Tentokrát žáci s učiteli vycestovali na Ovčárnu pod Pradědem na chatu Barborka. 
Hlavní náplní bylo samozřejmě lyžování na klasických lyžích, nechyběla ale ani jízda na 
běžkách, snowbladech a teoretické přednášky. Všichni se vrátili zdraví a plni dojmů. 

    
 

Tvořivé odpoledne se Šmouly 

15. února 2017 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne mohli rodiče či jiní zájemci 
navštívit výuku, odpoledne proběhl program určený předškolním dětem. Tematicky byl tentokrát 
zaměřen na Šmouly. Děti si procvičily grafomotoriku, matematiku, ale i mnoho dalších dovedností a 
seznámily se se školní budovou, budoucími patrony i paními učitelkami. Také rodiče využili čas a 
příležitost a nechali si zodpovědět otázky, které jim v souvislosti se zápisem a nástupem jejich dítěte 
do školy nebyly jasné.  

    
 

Vitamínový den 

Na poslední den prvního pololetí jsme si jako dárek za vysvědčení naplánovali 
vitamínový den. Jedná se o doprovodný program k projektu Ovoce do škol, do kterého je 
naše škola zapojena. V době chřipkových epidemií se pořádná zásoba vitamínů hodí. 
Pracovnice firmy MK Fruit přijely za dětmi a postupně pro všechny třídy 1. stupně 
připravily ochutnávku různých ovocných šťáv, děti si samy vyráběly ovocné špízy a moc 
si na čerstvém ovoci pochutnaly.  
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Představení Memento 

V úterý 7. 2. 2017 se na naší škole odehrálo divadelní představení s názvem Memento. 
Konalo se v rámci protidrogové prevence a bylo určeno pro žáky 2. stupně. Jednalo se o 
dramatizaci známého stejnojmenného románu od Radka Johna, který se zde zabývá 
problematikou narkomanů. Seznámili jsme se se skutečným příběhem Michala, jehož 
život poznamenala drogová závislost. Žáky pořad velmi zaujal, po celou dobu 
představení soustředěně sledovali. Věříme, že byl tento příběh dostatečným varováním 
před velkým nebezpečím toxikomanie 

 

     
 

Beseda Napříč Austrálií 

V úterý 28.2. navštívil naši školu pan Karel Kocůrek s přednáškou o Austrálii. Společně s 
ním projeli žáci velmi zajímavá místa, od velkých měst po národní parky. Dokonce se 
dostali i do džungle, a k pobřeží oceánu. On sám Austrálii procestoval. Mohl se tedy s 
nimi podělit  o své osobní zážitky a zkušenosti. V jeho vyprávění nechyběli klokani, 
krokodýli ani papoušci. Starší žáci si tuto přednášku vyslechli v angličtině, těm mladším 
byl výklad doplněn češtinou. Tento výlet do Austrálie byl pro všechny velmi inspirativní. 
Austrálie určitě stojí za návštěvu :-) 

http://www.litomysl.cz/2zs/informace-metodika-prevence/predstaveni-memento-i1575/
http://www.litomysl.cz/2zs/akce-tridy-7-a-2016/napric-australii-i1598/
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Karneval na ledě 

V pátek 28. února 2017 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. 
 

     
 

Vítání Jara 

V neděli 19. března se na naší škole uskutečnila velká celoškolní akce Vítání jara.  
V tělocvičně se hrálo pásmo, jehož cílem bylo návštěvníky seznámit s tradicemi, které se 
k jaru váží. Dozvěděli se nejen co je masopust, názvy jednotlivých nedělí, ale také co a 
proč lidé dělali. Poté běžela další vystoupení s jarní tematikou, nebyla nouze o písničky, 
básničky, ale také tanečky a scénky. Závěrem školní divadlo Šmrnc zahrálo Ušatou 
pohádku.  
Ve třetím patře návštěvníky překvapila staročeská světnička se vším všudy - od postele 
přes kamna až po kolovrat. Domácí je zde uvítali v krojích a pohostili pučálkou, chlebem 
s domácím sádlem či škvarky, ručně mletou meltou nebo lipovým čajem. Úspěch slavily i 
dílničky na výrobu pomlázek. Na chodbách si návštěvníci prohlíželi prezentace a Morany 
jednotlivých tříd, nakupovali drobnosti na jarní výzdobu nebo dobroty. Kavárna s koblížky 
a mazanci místy doslova praskala ve švech.  
Škoda jen, že jsme museli kvůli dešti zrušit průvod spojený s vhozením Morany do řeky.     

 

    
 

Oslavy Dne učitelů 

Že je 28. března Den učitelů, ví dnes už málokdo. Žákům naší školy to připomínáme 
trošku netradičně – učiteli se stávají sami nejstarší žáci. Musejí si zjistit, co se v které 
třídě probírá, připravit si aktivity na vyučovací hodinu a pak předstoupit před ostatní a 
vést vyučování. Pro ty menší je to příjemná změna a pro deváťáky prima zkušenost. I 
pro učitele je to báječná příležitost stát se na chvilku žákem a sledovat dění ve třídě z 
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jiného úhlu pohledu. 

    
 

Hola, hola, vyběhá rekord naše škola 

Ve středu 17. května 2017 se naše škola pokusila zapsat do knihy rekordů tím, že uběhne 1117 km, 
tedy své číslo popisné. Během dne se vystřídali na trati žáci školy, učitelé, ale i mnozí rodinní 
příslušníci a bývalí žáci. Přidali se i žáci ze Základní školy Zámecká, pracovníci CSP, MÚ - Odboru 
školství, hasiči. Na pomoc přišly i děti z 1.MŠ a 2. MŠ. Podpořila nás i Speciální základní škola a 
studenti místního gymnázia. Atmosféra byla úžasná, všichni nadšení!  

Už v 11 hodin a 19 minut jsme zdolali plánovaný rekord 1117 km! Žákem, kterému se podařilo 
uběhnout právě ten 1 117. km, byl Tomáš Žídek ze 7. A třídy. Ale běželi jsme dál a pokračovali až do 
slíbených 17 hodin. Společnými silami jsme uběhli celkem 2 639 km. Nejcennější pro nás bylo to, že 
se tolik lidí dokázalo nadchnout pro společnou věc. Bonusem navíc je, že jsme udělali něco pro své 
zdraví 

    
 

Exkurze a besedy 

Během školního roku pořádala naše škola mnoho nejrůznějších exkurzí. 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.  

Příklady uskutečněných exkurzí: 
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- Čistička odpadních vod v Litomyšli 

- Kamenolom Budislav 

- Science centrum Vida v Brně 

- Střední škola zahradnická a technická – Mezinárodní výstava floristiky 

- VOŠ a SOŠ pedagogická – předvánoční tvoření 

- VDA Česká Třebová 

- Planetárium a hvězdárna Hradec Králové 

- Škoda Mladá Boleslav  

- cesta časem – po stopách architektonických památek v Litomyšli 

- Zámecká jízdárna – výstava Genesis Expo 

- návštěva Dne otevřených dveří Integrovaného záchranného systému 

Také pro žáky organizujeme různé besedy, např. s pracovníkem Informačního 
poradenského střediska při Úřadu práce, s Městskou policií,… 

 

   
 

Návštěvy kulturních akcí a představení 

Každý rok se snažíme pomáhat dětem najít cestu k umění.  

V rámci výtvarné výchovy navštěvují litomyšlské galerie a výstavy v Regionálním muzeu 
(př. výstava Jiří Sozanský 1969 Rok zlomu, Litomyšl – hlavní město současné české 
architektury, výstava patchworku, výstava Imaginárium. Také s nimi navštěvujeme 
divadelní představení. Jako každoročně i letos jsme navštívili také několik představení ve 
Smetanově domě (př. vystoupení Míši Novozámské, představení Aladin, představení 
Divadla Drak Hradec Králové Amundsen contra Scott, vystoupení žáků ZUŠ B. Smetany 
Cnosti a Neřesti, a další) a dva autobusy dětí se vydaly i do Hradce Králové do 
Klicperova divadla, aby zhlédly představní Čtyřlístek. Menší děti cestovaly pro změnu do 
Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. 

Ani litomyšlské Kino Sokol nezanedbáváme. Např. 29. 6. byl celý první stupeň na filmu 
Šmoulové, zúčastnili jsme se promítání filmů spojených s diskusí v rámci festivalu Jeden 
svět na školách a Pohodáři  - tentokrát na téma Borneo a Papua. 
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Pravidelné návštěvy Městské knihovny Litomyšl 
Žáci se svými učiteli pravidelně navštěvovali knihovnu, kde se účastnili mnohých akcí 
(př. beseda se spisovatelkami K. Schwabikovou a B. Botkovou na téma Karel IV. 
v kouzelném kukátku, akce Stopy pravěku,…) nebo se jen tak seznamovali 
s prostředím knihovny a s tím, jak půjčování knížek funguje. A 31. 5. 2017 zde byli 
prvňáčci pasováni na čtenáře. 

      
   

 

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. 

 

    

Seznamovací setkání budoucích prvňáčků ve škole 

V úterý 20. 6. 2017 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.  
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OLYMPIJSKÝ BĚH - rozběhněte svoji školu 

Ve středu 21. 6. 2017 jsme se stejně jako v loňském roce zapojili do akce T- Mobile 
Olympijský běh, který je pořádán pod záštitou Českého olympijského výboru. V 10.15 
hodin stanice Radiožurnál odstartovala běh pro 50 000 žáků z celé České republiky. 
Běžci, kteří doběhli do cíle, dostali diplom a sladkou odměnu. Ti nejlepší dostali navíc 
věcné dary. Byli jimi Maruška Soukupová a Vláďa Perepelycja z kategorie 1. – 2. tříd, 
Ema Mrkvičková a Fanda Řehoř z 3. – 5. tříd a Pavel Chadima a Lukáš Kurka z 
kategorie 6. – 9. tříd.     

 

    
 

Sportovní dopoledne 

Ve středu 28. 6. se v tělocvičně naší školy uskutečnilo sportovní utkání mezi žáky 9. třídy 
a učiteli v pěti míčových hrách, kterými byly florbal, fotbal, lakros, házená a basketbal. 
Všechny tyto zápasy byly mezi oběma týmy vyrovnané, a proto po následné remíze 
přišly hody na koš, které pomohly učitelům k jejich vítězství. Za výhru dostali od 
deváťáků zlaté medaile v podobě chutných Fidorek. 
Byla to skvělá akce, za níž patří dík jednomu z žáků 9. třídy - Patriku Šplíchalovi, který s 
tímto nápadem přišel a díky němuž si všichni zúčastnění sportovci, ale i přihlížející užili 
příjemně strávené dopoledne. 

 

 

http://www.litomysl.cz/2zs/souteze/olympijsky-beh-rozbehnete-svoji-skolu-i1392/
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Během celého roku také fungovaly kroužky organizované školou: Vybíjená, MyslIQ, 
Šikovné ruce, Florbal, Hýbeme se s hudbou, Sportík a divadlo Šmrnc. Sezónně se k nim 
přidala ještě Dopravní výchova. 

         

Školní divadlo Šmrnc odehrálo během školního roku mnohokrát svoje nové představení 
nazvané Ušatá pohádka.  Zahráli ji pro mateřské školy z Litomyšle i okolí, v Domově 
důchodců v Litomyšli, hostovali i v MŠ Vertextové v rámci Dne otevřených dveří. 
Dokonce se s ní zúčastnili festivalu v Praze. Jedná se o vtipnou pohádku s písničkami. 
Představení měla u diváků velký úspěch. 

    
 

Kroužek Hýbeme se s hudbou vystupoval při mnoha příležitostech, například na 
Andělské adventní neděli, na oslavách Dne dětí v areálu Za Sokolovnou, ale hlavně 
mnohokrát mimo Litomyšl, např. na Stříbrných adventních trzích v Praze – Letňanech, 
na Matějské pouti v Praze,… 
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

třída termín místo 

1.A + 1.B 13. 6. 2017 Zámek Častolovice 

2.A + 2.B 13. 6. 2017 Toulovcovy Maštale 

3.A + 3.B 22. 6. 2017 Vida - Brno 

4.A + 4.B 7. 6. 2017 Vida - Brno 

5.A 5. 6. 2017 Moravský Kras 

5.B 27. 6. 2017 Kozlov 

6.A 31. 5. 2017 Vida - Brno 

7.A 14. – 15. 6. 2017 Český ráj 

8.A 13. – 14. 6. 2017 Divoká Orlice 

9.A 7. – 9. 6. 2017 Divoká Orlice 

  

      
  

 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 2016/2017 se rozjížděla korespondence a probíhaly 
přípravy na výměnu, která se uskuteční v říjnu 2017 a v květnu 2018. 
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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 29. 9. 2016 proběhly volby a členy výkonného výboru zapsaného spolku Naše škola v 
Litomyšli se stali: 
  
1.A Pavla Krsková 
1.B. Jiří Rosypal 
2.A Olga Radimecká 
2.B Alena Trávníčková 
3.A Eva Doležalová 
3.B Tomáš Koutný 
4.A Pavla Filipi 
4.B Bedřiška Vavřínová 
5.A Marta Lépešová 
5.B Ladislav Klement 
6.A Pavel Kovář 
7.A Ludmila Sádovská 
8.A Jaroslav Beránek  
9.A Kateřina Dostálková 
 
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 se zapsaným spolkem byla realizována například akce Vítání jara. Z financí 
občanského sdružení bylo také hrazeno působení rodilého mluvčího, vystoupení ilustrátora 
Adolfa Dudka či drobnosti na Mikulášskou nadílku, 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, dalšími členy 
jsou  Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Ivana Ptáčková a Alena Bartošová. Předmětem smlouvy 
jsou pravidla čerpání kulturního a sociálního fondu, bezpečnost práce, pracovně právní 
vztahy či například rozpočtované mzdové prostředky a jejich čerpání. 
 
 
ZÁVĚR 
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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 výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek i mnohé výborné výsledky v 
soutěžích.  

Snažíme se, aby zde vládla přátelská pracovní atmosféra.  
Plánujeme ještě více posílit aktivity vedoucí k atraktivitě vzdělávání (více pokusů a 

praktických ukázek, využívání výpočetní techniky ve větší míře, otevření kroužků vedoucích 
k posílení čtenářské a matematické gramotnosti apod.) a více vést děti ke sportu např. 
opětovným otevřením sportovně zaměřených kroužků či zapojením do olympijského běhu. I 
nadále se budeme snažit, aby naši žáci získali dovednosti potřebné pro život – uměli 
používat technická a výpočetní zařízení, dokázali se prezentovat, obhájit svůj názor. K tomu 
ve škole fungují různé aktivity, např. školní televize, časopis, divadlo Šmrnc apod. 

 
 
 
 

 

V Litomyšli dne 7. 8. 2017 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 
 


