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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 15 kmenových tříd. Ve školním roce 2017 - 2018 školu navštěvovalo 290 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 20 učitelů, 4 vychovatelů a 8 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 Olga Radimecká a Alena Trávníčková.  

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. Firma zajišťuje kromě obědů i 
dopolední svačiny. 
 

http://www.litomysl.cz/2zs
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Ke dni 30. 9. 2017 v naší škole působilo celkem 37 zaměstnanců, z toho 32 pedagogických 
pracovníků (20 učitelů, 4 vychovatelé, 8 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 Kristina Slezáčková.  
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2017/2018 
 

 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD    

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BOGDAN Mojmír M, Fy, Pc, Vv, 
D 

COUFAL Jan M, Z, D,Inf, 
Pc, Vla 

DEJDAROVÁ Tereza ČJ, Hv, Vv, Nj 

DROBNÁ Ludmila ŠD 

DUDYCHOVÁ Petra asistence 

HANUŠOVÁ Andrea Aj, Ov 

HAVLÍKOVÁ Michaela asistence 

HORSKÁ Dagmar 1.st. 

HRDONKOVÁ Daniela 1.st. 

 HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JASANSKÁ Petra asistence 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ, Pc, Ov 

KARLÍKOVÁ Terezie 1.st. 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st. 

KREJČOVÁ Pavlína asistence 

KULICHOVÁ Radka ŠD  

MARKOVÁ Kristýna asistence 

MARKOVÁ Marika asistence 

MÍKOVÁ Martina 1. st, Vv, Hv 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj, M, Pc 

PACLÍK Jiří asistence 

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, Tv, Rj, Ov 

ROSYPALOVÁ Markéta 1.st. 

ŘEHÁKOVÁ Veronika  1.st. 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠKEŘÍKOVÁ Radka asistence 

ŠPINKOVÁ Sylva ŠD + 
asistence 

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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Pozici školních asistentů zastávaly: 
Radka Kulichová, Valerie Kociánová, Ivetta Šnébergerová 
 
 
Přehled třídních učitelů a počtu žáků v jednotlivých třídách 
 
Školní 
rok  2016/2017        

třída třídní učitel 
žáků 
celkem dívky 

    
chlapci. 

1.A Andrea Stejskalová 21 8 13 

1.B Veronika Řeháková  18 12 6 

2.A Irena Bartošová 20 8 12 

2.B Dalena Beníšková 19 10 9 

3.A Terezie Karlíková 22 10 12 

3.B Daniela Hrdonková 23 9 14 

4.A Vendulka Hýblová 19 10 9 

4.B Markéta Rosypalová 18 11 7 

5.A Lenka Ondráčková 17 10 7 

5.B Martina Míková 19 10 9 

  I. STUPEŇ 196 98 98 

6.A Tereza Dejdarová 18 8 10 

6.B Jan Coufal 17 8 9 

7.A Lucie Zavřelová 17 7 10 

8.A Andrea Hanušová 24 9 15 

9.A Mojmír Bogdan 18 9 9 

  II.STUPEŇ 95 42 53 

CELKEM   291 140 151 

 
Součet žáků na počátku školního roku činil 291 žáků, v průběhu roku došlo k odchodu 
několika žáků, na konci školního roku měla tedy škola celkem 288 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 
- EDUPRAXE Brno 
- burzy nápadů Mgr. Michaely Bažacké 
Členové pedagogického sboru v tomto školním roce absolvovali 7. 5. 2018 školení PhDr. 
Hany Mervartové na téma Jednání s rodiči, umění asertivity a 29. 3. 2018 školení první 
pomoci zajištěné pracovníky Střední zdravotnické školy ze Svitav. 
 
 
Každý z pedagogů absolvoval také několik školení dle vlastního výběru. 

VÍCH Vítězslav Z, Tv, Sv, Ov 

ZAVŘELOVÁ Lucie Př, Přv, Ch, 
Pc, Zdr,CHP 
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CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 – 2018 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 
 
Ve dnech 18. října, 15. listopadu, 13. prosince, 17. ledna a 14. února  proběhl vzdělávací 
program pro předškoláky Hrajeme si na školu. Jednalo se o samostatné lekce, v nichž 
předškolní děti pod vedením paní učitelek realizovaly aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a 
sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností. 
Jednotlivých lekcí se účastnilo 20 - 43 dětí. 
 

    
 
Dne 21. 3. 2018 jsme v rámci Dne otevřených dveří uskutečnili Tvořivé odpoledne pro 
předškoláky, které navazovalo na cyklus Hrajeme si na školu. Budoucí prvňáčci měli 
naposledy možnost vyzkoušet si zde úkoly, které poté potřebovali při zápise, a seznámili se 
s prostředím celé školy. 
 

    
 
Na poslední květnový den – 31. 5. 2018 - jsme si naplánovali tradiční Školní akademii ve 
Smetanově domě. Diváci mohli zhlédnout pestrou paletu nejrůznějších vystoupení - od 
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recitace, přes zpěv, tanec, gymnastiku, cvičení s gymnastickým míčem až po herecká 
představení a stínové divadlo. 

    
 
 
 Ve středu 20. 6. 2018 jsme se zapojili stejně jako v předchozích dvou letech do T- Mobile 
Olympijského běhu. Je pořádán pod záštitou Českého olympijského výboru a účastní se ho 
přihlášené školy po celé České republice.  
 

    
 
3.  Zajistit bezpečné klima ve škole 
 
Škola pokračovala ve spolupráci se zařízeními, která mohou pomoci vytvořit ve škole 
bezpečné klima (PPP Ústí nad Orlicí, SVP ALFA Svitavy, Policie ČR). Ve třídě 7. A byl ve 
spolupráci se SVP ALFA realizován preventivní program pro třídu zaměřený na vztahy mezi 
spolužáky a na dodržování pravidel. Ve všech třídách také proběhla série preventivních 
programů pod vedením školní psycholožky Mgr. Karolíny Šindelářové. 

 
4.  Pokračovat v projektu podpory čtenářské gramotnosti 
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. Dále také pokračuje Počtení 1. a  
9. ročníku, kdy na počátku školního roku na společném výletě ukáže svoji oblíbenou knížku 
žák 9. třídy svému prvňáčkovi a kousek mu z ní přečte, na konci školního roku se situace 
obrací a čte prvňáček deváťákovi. 
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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 
 
Ve dnech 9. - 14. 10. 2017 navštívili žáci partnerských škol z německého Burgsinnu a 
Gemündenu naši školu. Ve dnech 13. – 18. 5. 2018 naopak strávili týden plný zážitků v 
našich partnerských školách v Německu. Žáci získali spoustu nových kamarádů a prakticky 
využili své jazykové dovednosti. Zcela ztratili ostych mluvit anglicky či německy. Seznámili se 
se školním i rodinným životem našich západních sousedů a rozšířili si tak své obzory. 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 
Výuka proběhla dle Školního vzdělávacího programu Základní školy U Školek 1117 platného 
od školního roku 2016/2017 a dle dodatku účinného k 1. 7. 2017. 
 
 
INTEGROVANÉ DĚTI A DĚTI S VPU 
 
Naše škola v tomto školním roce evidovala 51 dětí s podpůrnými opatřeními. Z toho 17 mělo 
podpůrná opatření 1. stupně a 34 žáků mělo podpůrné opatření 2. či 3. stupně. 18 žáků 
pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu, ostatní podle globálního individuálního 
plánu.  
 
 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 
Chování 

1. pololetí školního roku 2017 – 2018 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 0 2 

3 z chování 0 0 

 

2. pololetí školního roku 2017 – 2018 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 2 5 

3 z chování 0 1 

Prospěch 

1. pololetí školního roku 2017 – 18 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 152 27 

Prospělo  33 61 

neprospělo 0 6 
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2. pololetí školního roku 2017 – 18 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 139 27 

Prospělo  45 56 

neprospělo 0 11 

 

Po opravných zkouškách  neprospělo 6 žáků. 

 

TESTOVÁNÍ 

 

Výsledky testování  žáků 8. ročníku „Stonožka“  společnosti  SCIO 
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Výsledky testování žáků 9. ročníku Českou školní inspekcí – matematická gramotnost 

 

Tato sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za třídu v rámci výběrového zjišťování 
výsledků žáků provedeného ve školním roce 2017/2018 a zaměřeného na sledování úrovně 
dosažené žáky 9. ročníku ZŠ v matematické gramotnosti. První výsečový graf umožňuje 
porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, 
jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli ve všem 
společné části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v 
testu jednu pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. 
Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků třídy (jen žáků bez SVP), v 
legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. 
 
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 61% 
 

 
Druhý výsečový graf ukazuje, jaká část žáků třídy řešila po rozvětvení kratší (Obtížnost 1) a 
delší (Obtížnost 2) pokračování testu, pokud byl test rozdělen větvením na dvě části. 
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Podíly žáků školy po rozvětvení: 
- Obtížnost 1: 47 % (7) 
- Obtížnost 2: 53 % (8) 

 
 
 

Následující grafy ukazují porovnání třídy se školou i se všemi testovanými žáky. První graf 
porovnává výsledky žáků třídy se všemi testovanými žáky, druhý graf pak se žáky školy. 
Údaje v grafech jsou prezentovány zvlášť za úlohy úvodní, společné části testu a úlohy 
kratšího pokračování (Obtížnost 1), a zvlášť za úlohy delšího pokračování testu (Obtížnost 
2). 
 
Obtížnost 1 v porovnání s celkem 
 

 
 

Obtížnost 1 v porovnání se školou 
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Obtížnost 2 v porovnání s celkem 
 

 
 
Obtížnost 2 v porovnání se školou 

 

 
 
 
 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Z 9. ročníku vyšlo celkem 18 žáků, 9 na maturitní obory, z nich dva na gymnázium. Všichni 
úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou přijati v 1. kole přijímacího řízení. 
 
Na gymnázium odchází z 5. ročníku 5 žáků, ale 6 nových přijde, takže zůstanou zachovány 
pro příští školní rok dvě šesté třídy, celkový počet tříd se tedy stejně jako loni a předloni o 
jednu navýší.  
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Dne 12. 4. 2018 se konal zápis do 1. tříd. Dostavilo se celkem 54 žáků, z toho je 12 odkladů, 
Škola otevře dvě první třídy, počet žáků školy se opět navýší. 

 

    
     

  ZPĚTNÁ VAZBA NAŠICH ABSOLVENTŮ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 – 2017 

 

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 dopis, z 29 rozeslaných dotazníků se nám vrátilo pouze 
15. 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 10 4 1   

2 Vybavení školy  4 9 2   

3 Sportovní vybavení (tělocvična, posilovna,…) 8 5 2   

4 Vzhled tříd 7 7 1   

5 Vzhled chodeb 9 5 1   

6 Okolí školy 6 8  1  

7 Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel , možnost výběru 2 3 5 5  

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY 1 2 3 4 5 

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 1 6 7  1 

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 3 9 3   

10 Vztah učitelů k žákům 5 8 2   

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 6 7 2   

12 Nabídka mimoškolních aktivit 7 4 4   

13 Kvalita lyžařského kurzu                                           (3 se nezúčastnili) 10  2   

14 Množství a druh exkurzí, výletů 11 4    

15 Dostatek informací od třídních učitelů 7 8    

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 12 3    

17 Celkové klima školy 7 8    
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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 

9 5 1   

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

22 Učitelů této školy si vážím. 14 1    

 
Doplňte, pokud chcete: 

 

23 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
veďte proč): M – 5x (byl to boj, ale nyní nemám problém; poděkování p. uč za přípravu), 
ČJ – 2x, Fy – 2x, Z – 4x, TV – 3x, AJ – 2x, CH  
 

 

 

24 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč): RJ, CH, M (bála jsem se, ale připravila nás na další studium 2x; nebyl jsem 
zcela spokojený s výukou, ale musím říct, že připravený jsem byl výborně – pedagog by 
měl být pro studenty hvězda a správný společník a ne aby se báli chodit do výuky), Fy – D 
(slabé výklady) 
 

   Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: Fy, D, AJ – 3x, Ch, Bi, 
ČJ, žádný (3x) 
 

26 Ve škole bych změnil(a):  
Přístup některých učitelů k žákům a méně testů  
Snížil bych počet domácích úkolů, protože je stejně většina opíše 
Kuchyňku, zahradu, některé učitele (M – aby pomohla p. uč. u tabule, RJ), více hodin 
informatiky a kvalitní hodiny anglického jazyka (mluvit na žáky pouze anglicky a vyžadovat 
více slovní zásoby) 

 
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 
 
 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH 

 

Ve školním roce 2017 – 2018 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí. 

SEND A POSTCARD – 1. místo v republice – snímek Litomyšl the Renaissence Town of 
Modern Architecture 
SING A SONG – 2. místo v republice – píseň What a Wonderful World 
STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ – 3. místo v republice – J. Franc 
KOMIKS ZE ŽIVOTA PAMĚTNÍKŮ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY – 2. místo v republice – K. Šoutová 
PREZENTIÁDA – 1. místo v kraji – 4. místo v republice 
PANGEA – postup do republiky a tam 19. místo A. Samková 
Festival vědy a techniky pro mládež – 3 týmy - postup do kraje, z toho 1. tým  - Cenu děkana 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Zvláštní cenu města Lanškroun a 
Společenství firem Lanškrounska a další tým studijní pobyt ve Francii 
Další – spousta 1. až 3. míst – př. zpěv, matematické, sportovní  či výtvarné 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.  



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2017/18 

 

18 

 

Poplatek za pobyt byl stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc. Ve školním roce 2017/18 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 
- podzimní tvoření 
- exkurze do Okrasných školek Litomyšl  
- návštěva kina – film Záhadná a drsná Namibie 
- návštěva Tenisového klubu Litomyšl 
- odpoledne s Geomagem 
- čarodějnická párty 
- návštěvy knihovny a regionálního muzea 
- jízdy s psím spřežením pana Petra Lněničky 
- karneval  
- návštěva kouzelníka 
- bruslení 
- truhlíkománie 
- oslavy Mezinárodního dne dětí s Honzou Petrášem (dramaturg a moderátor dětských 
pořadů) 
- sportovní odpoledne  
- výlet všech dětí ze ŠD do zábavního parku Tongo v Hradci Králové a další 
 

       
    

    

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 
Prevenci rizikového chování zajišťuje ve škole metodička prevence Mgr. Martina Míková ve 
spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Andreou Hanušovou.  
 
Působení v oblasti prevence je rozděleno do několika oblastí. 
 

http://www.litomysl.cz/2zs/spolecne-akce/namibie-i1774/
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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:  
 
Bolest jménem šikana  
Světová náboženství a sekty 
Přátelství a láska  
Láska, AIDS a přátelství 
Pravá tvář FCB  
Skrytá nebezpečí internetu  
 
Beseda s policií- Vandalismus 
                           Rizikové sporty- parkour 
                           Nebezpečí internetu 
 

    
 
Velký ohlas zaznamenala přednáška pro děti 2. stupně Přežila jsem Osvětim s paní Erikou 
Bezdíčkovou, pamětnicí koncentračního tábora Osvětim a pochodu smrti. 
 

      
 
Dále probíhala výborná spolupráce se školní psycholožkou Karolínou ŠINDELÁŘOVOU, 
každá třída měla během roku minimálně 2 preventivní programy, např. Na jedné lodi, 
Spolupracujeme, Začínáme, Poznáváme se, Přecházím na střední školu, Komunikace. 
     
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 
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organizovány vícedenní školní výlety, mnoho tříd během roku nocovalo ve škole, i tento 
společný čas byl naplněn aktivitami vedoucími k prevenci rizikového chování. 
 

    
   
D/ 
K prevenci rizikového chování využíváme i dlouhodobé projekty  
 
Patronát žáků 9. tříd nad prvňáčky – školní projekt, kterého se účastní žáci 1. a 9. tříd pod 
vedením třídních učitelů a výchovné poradkyně. Cílem je rozvíjet pěkné a kamarádské 
vztahy mezi našimi nejmladšími a nejstaršími žáky, naučit nabídnout pomoc a starat se o 
mladší.          
 

    
 
V září proběhl týdenní program Edison, kdy děti mohly poznat kulturu studentů z několika 
exotických zemí- Egypt, Mexiko, Gruzie, Indonésie, Pakistán, Turecko. Odbourávaly se 
bariery a xenofobií předsudky. 
 
 

    
 
E/ 
V průběhu celého školního roku se organizovaly třídnické hodiny. 
 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2017/18 

 

21 

 

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.  
  

    
 
G/ 
Žáci mohou po vyučování navštěvovat školou organizované kroužky – MyslIQ, Dopravní 
výchova, Divadlo Šmrnc, Šikovné ruce, Hýbeme se s hudbou, Florbal, Vybíjená, Sportík, Děti 
seniorům nebo se mohou aktivně podílet na tvorbě školního časopisu Dvojka2 a na vysílání 
školní televize Dvojka 2 TV. 
 

     
 
 
H/ 
školní psycholog  
Ve školním roce 2017-2018 působil na naší škole nově školní psycholog. Tato služba je 
poskytována mateřským a základním školám v rámci projektu „Cestou vzájemného 
porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Činnost školního psychologa ve škole je 
samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činností školy. Jedná 
se o komplexní službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností 
vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních. 
 
Jak probíhá spolupráce se školním psychologem? 
Školní psycholog pracuje se žáky buď skupinově v rámci tematických programů, nebo 
individuálně na základě potřeby žáka či žádosti pedagoga nebo rodičů. Další spolupráce se 
následně odvíjí od konkrétní zakázky na základě souhlasu zákonných zástupců a žáka 
samotného.  
Všem rodičům byl na začátku školního roku předložen generální souhlas s činností školního 
psychologa ve škole, kterým souhlasí s účastí žáka na skupinových aktivitách zajišťovaných 
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školním psychologem a dále s tím, že žák může v případě potřeby sám kontaktovat školního 
psychologa. V případě, že se vyskytne potřeba dlouhodobé spolupráce s žákem, jsou o tom 
rodiče nejdříve informování a následně poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí. 
Tento souhlas obsahuje informaci o způsobu, směru a cíli práce se žákem.  
Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. 
Škola nebo zákonní zástupci si mohou vyžádat výpis z této dokumentace. Při všech 
činnostech dodržuje školní psycholog etické principy své profese. 
 
Co školní psycholog dělá? 
- poskytuje osobní konzultace a psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými 
nebo výukovými potížemi; 
- poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům, aby jejich děti co nejlépe 
prospívaly; 
- spolupracuje s pedagogy při nalézání nejvhodnějšího způsobu spolupráce se žáky;  
- poskytuje krizovou intervenci (pomoc při akutní nepohodě); 
- poskytuje péči žákům ohroženým školních neúspěchem, žákům se specifickými 
vzdělávacími potřebami a žákům s individuálním vzdělávacím plánem; 
- poskytuje dlouhodobou spolupráci žákům vyžadujícím zvýšenou podporu (výchovná, 
výuková i vztahová témata); 
- podílí se na kariérovém poradenství; 
- zajišťuje interaktivní programy pro podporu vztahů ve třídě; 
- podílí se primární prevenci rizikového chování; 
- podílí se na anonymním anketním šetření zjišťujícím klima školy; 
- spolupracuje s dalšími externími organizacemi a zprostředkovává jejich služby. 
 
V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa? 
Žáci: 
- když vám nejde učení tak, jak byste chtěli; 
- když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit; 
- když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl; 
- když vás trápí něco osobního (např. strach z něčeho, hádka s kamarádem, kamarádi a 
vztahy na sociálních sítích, tréma atd.); 
- když se děje něco doma, co nemáte komu říct (např. hádky, konflikty s rodiči nebo 
sourozenci, rozvod atd.); 
- když se někomu z vašeho okolí děje něco, co by se mu dít nemělo (šikana, kyberšikana 
atd.); 
- když jste v akutní nepohodě a potřebovali byste si s někým promluvit o tom jak to zvládat 
(např. velký strach z testu, hádka s kamarádem, smutek atd.); 
- když nevíte, kam jít na střední školu; 
- když si potřebujete s někým o čemkoli popovídat 
 
Rodiče: 
- když máte pocit, že to Vašemu dítěti nejde ve škole tak, jak by mělo; 
- když chcete konzultovat domácí přípravu dítěte (např. když se u dítěte objeví obtíže se 
zvládáním školních povinností a učiva); 
- když se chcete poradit o volbě střední školy; 
- když se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte; 
- když máte problematické vztahy s dítětem (např. když nedaří se vzájemná komunikace); 
- když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo (např. šikana); 
- když máte podezření na výskyt rizikového chování u Vašeho dítěte (např. užívání 
návykových látek, rizikové užívání sociálních sítí atd.) 
- když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na dítě 
(např. rozvod, stěhování, příchod nového sourozence atd.); 
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- když má dítě jakékoli jiné psychické obtíže (např. má z něčeho strach, stěžuje si na 
nevolnosti, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane se těšit do školy nebo chodit za 
kamarády atd.).  

 
Ve školním roce 2017-2018 byly hlavní náplní práce školní psycholožky aktivity s třídními 
kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů ve třídě a primární prevenci rizikového chování, 
individuální práce se žáky a konzultace s rodiči a pedagogy. 
Nejčastěji řešenou problematikou byl školní prospěch žáků a podpůrná opatření, výchovné 
potíže, individuální vzdělávací potřeby žáků, vztahy v kolektivu. Řešila se také šikana a její 
prevence, rodinné problémy a psychické poruchy dětí (agresivita, úzkost atd.). 
Během celého školního roku se školní psycholožka účastnila porad školního poradenského 
pracoviště. Dále si doplňovala vzdělání a docházela na supervizi.  

 
Statistické výstupy: 
Školní psycholožka docházela do školy na jeden den v týdnu, a to pravidelně každé pondělí. 
Celkově škola čerpala 230 hodin služeb školního psychologa (průměrně 23 hodin za měsíc).  

 

skupinové aktivity s třídním kolektivem 34 

metodické konzultace – pedagogové 28 

individuální konzultace – žáci 23 

individuální konzultace – rodiče 21 

počet žáků s vícečetnými konzultacemi 4 

depistáže ve třídách 3 

intenzivní dlouhodobá spolupráce se 
třídou 

1 

účast na rodičovské schůzce 1 

 

 

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  2017 Návrh rozpočtu 2018 

Účet hlavní  hospodář.   

Celkem 

hlavní  hospodář.   

Celkem   činnost činnost ŠD činnost činnost ŠD 

501330 tisk 8     8 8     8 

501340 čistící prostředky 70     70 70     70 

501350 materiál provozní 150     150 195     195 

501352 materiál provozní - časopis       0       0 

501354 spotř.mat. - úklid 40     40 30     30 

501360 spotř.mat. 0,5-3tis. 50     50 35     35 

501370 spotřeba ŠD     120 120     120 120 

501380 sekačka PH 5     5 3     3 

501400 spotřeba Vv       0       0 

501401 spotřeba Pc       0       0 

501440 spotřeba - účelové MÚ 25     25 25     25 

501500 učební pomůcky                 
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501520 spotřeba 1.tř. 20     20       0 

501530 ochranné pom.,oděvy 12     12       0 

501xx Spotřeba materiálu 380 0 120 500 366 0 120 486 

                    

502310 elektrická energie 200     200 230     230 

502320 plyn 270     270 270     270 

502330 vodné 110     110 90     90 

502xx Spotřeba energie 580 0 0 580 590 0 0 590 

                    

504600 prodané zboží - mléko       0       0 

504xx Prodané zboží  0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

511300 opravy a údržba 120     120 160     160 

511311 opravy a údržba PC 40     40 40     40 

51130 Opravy a údržba 160 0 0 160 200 0 0 200 

                    

512500 cestovné MÚ 15     15 15     15 

512xx Cestovné 15 0 0 15 15 0 0 15 

                    

513300 náklady na reprezentaci 10     10 10     10 

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

                    

518300 poštovné 8     8 8     8 

518310 telefony 25     25 20     20 

518330 výcviky 60     60 60     60 

518340 tech.pomoc - mzdy       0 5     5 

518350 revize 35     35 35     35 

518360 software služby 20     20 40     40 

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 25     25 35     35 

518420 doprava - jízdné žáci 15     15 10     10 

518470 bankovní poplatky 6     6 5     5 

518490 ostatní služby - účel MÚ       0       0 

518500 počítač.programy 45     45       0 

518510 školení vzdělávání 5     5 5     5 

518570 nákl.Němec.návštěva       0       0 

518xx  Ostatní služby 309 0 0 309 288 0 0 288 

                    

521412 OON - ostatní zdroje MÚ                 

521415 OON - OS rod.mluvčí 80     80       0 

524520 zapojení FO                 

521612 OON - ostatní zdroje   75   75   80   80 

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

                    

524320 zdravotní poj. - z FO                 

524520 sociální poj. - z FO                 

524xx Zák.sociální pojištění  0 0 0 0 0 0 0 0 
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525500 povinné úrazové pojištění       0       0 

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

                    

527530 příspěvek na obědy 83     83 90     90 

527520 tvorba FKSP - z FO       0       0 

527521 zdr.prohl. - vstupní 1     1       0 

527522 zdr.prohl. - mimořádné 4     4       0 

527523 BOZP,PLS       0 10     10 

527524 ochranné pom.,oděvy         10     10 

527xx  Zák. sociální náklady 88 0   88 110 0 0 110 

                    

                    

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) 60     60 55     55 

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

558xx Nákl.z drob.dlouhod.majet. 60 0 0 60 55 0 0 55 

                    

591310 Daň z úroků 1     1       0 

591xx Daň z příjmů 1 0 0 1 0 0 0 0 

                    

 
  

        
  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2017 Návrh rozpočtu 2018 

Účet hlavní  hospodář.   

Celkem 

hlavní  hospodář.   

Celkem   činnost činnost ŠD činnost činnost ŠD 

602350 Tržby - ostatní 5     5 5     5 

602351 Tržby - prac.činnosti       0       0 

602352 Tržby - časopis 1     1 1     1 

602400 Tržby - školní družina     120 120     120 120 

602680 Tržby - florbal   14   14   16   16 

602681 Tržby - vybíjená   15   15   20   20 

602682 Tržby - dovedné ruce   10   10   12   12 

602683 Tržby - divadelní kr.   10   10   10   10 

602686 tržby - sportík   9   9   10   10 

602685 Tržby - hýbeme se s hud.   9   9   7   7 

602690 Tržby - 9.tř.   8   8   5   5 

602xx Výnosy z prodeje služeb 6 75 120 201 6 80 120 206 

                    

603660 Tržby - nájemné    65   65   55   55 

603xx Výnosy z pronájmu 0 65 0 65 0 55 0 55 

                    

604600 Výnosy z prod.zb. - mléko                  

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

                    

648320 dary - MÚ                0 

648300 zapojení RF 100     100       0 
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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 100 0 0 100 0 0 0 0 

                    

649300 ostatní výnosy - mluvčí OS 80     80       0 

649xx   80 0 0 80 0 0 0 0 

                    

662300 úroky z běžného účtu       0 1     1 

66231 úroky z termínovaných       0       0 

662xx Úroky 0 0 0 0 1 0 0 1 

                    

672300 příspěvek MÚ  1440     1440 1580     1580 

672301 příspěvek MÚ - účelové 25     25 25     25 

672xx Výnosy z nároků na prostř.ÚSC 1465 0 0 1465 1605 0 0 1605 

  Výnosy celkem 1651 140 120 1911 1612 135 120 1867 

  Hospodářský výsl. -65 65 0 0 -55 55 0 0 
 
 
 
 
Mzdové prostředky 
 

mzdové náklady – rok 2018 11 117 

pojištění 3802 

ONIV 283 

tvorba FKSP 222 

 
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 2017 – 2018 proběhlo mnoho aktivit nejrůznějšího zaměření. 

 
Projekt PATRONÁT ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD 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. 
(7. 9. 2017 a 28. 6.2018) 
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- 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.   

 

           
 

Adaptační kurz 6. ročníku 
Proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 5. - 7. 9. 2017. Žáci pod vedením třídního 
učitele a odborných lektorů absolvovali řadu her vedoucích ke spolupráci, včetně 
lanových aktivit. 
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Projekt Edison 
Projekt probíhal od 11. do 17. září 2017. Přivítali jsme Mohameda z Egypta, Zahru 
z Íránu, Tamtu z Gruzie, Pao z Mexika,  Veysela z Turecka a Prateeka z Indie. Byl to 
týden, který pomohl našim žákům nejen ztratit zábrany mluvit anglicky a zdokonalit se 
v tomto jazyce, ale jistě se dozvěděli mnoho nového o vzdálených krajích a tamějších 
zvycích. To ovlivnilo i jejich pohled na lidi, kteří jsou odlišní, žijí v jiných kulturách. 
 

    
 
Tonda obal na cestách 
Ve středu 18. 10. 2017 navštívili naši školu odborníci na třídění odpadu. Postupně 
program absolvovali žáci všech tříd, dozvěděli se zajímavosti z této oblasti i praktické 
rady, jak nejlépe třídit obal, abychom si naši planetu uchovali i pro další generace. 

    
    
                                                                                                                                                     

Sběr starého papíru 
V letošním roce jsme zorganizovali dva odvozy starého papíru. Jeden na podzim 5. 10. 
2017 a druhý na jaře 3. 5. 2018. Nasbírali jsme celkem 32 506 kg starého papíru. Peníze 
za sběr budou použity na financování rodilé mluvčí do hodin anglického jazyka. 
 
  



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2017/18 

 

29 

 

Ten trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej 
V úterý 21. 11. 2017 žáci 5. - 9. tříd navštívili velice zajímavé vystoupení ve Smetanově 
domě, kde je zábavnou formou Míša Dolinová za doprovodu Ladislava Ondřeje 
seznámila se základy etikety. Tento poučný, ale i zábavný program doplnil Pavel Callta a 
Nella Řehořová svým hudebním vystoupením a v závěru i autogramiádou. 
 

    
 

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 ani nadílka ovoce. 

 

    
      

1. Andělská neděle na Zámeckém návrší 

V neděli 3. prosince děti z naší školy vystupovaly na Andělském pódiu. V průběhu 
vystoupení se vystřídali nejmenší Čertíci, Sněhové vločky i Zimní princezny z kroužku 
Hýbeme se s hudbou. Tanečnice a tanečníky vystřídali naši prvňáčci s hudebním 
programem. Společně jsme přivítali období adventu. 
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Tvořivé odpoledne pro předškolní děti 

21. března 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne mohli rodiče či 
jiní zájemci navštívit výuku, odpoledne proběhl program určený předškolním dětem. 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 

Ve čtvrtek 8. března 2018 se konal na naší škole vitamínový den. Jedná se o 
doprovodný program k projektu Ovoce do škol. V době, kdy stále trvá chřipková 
epidemie, se pořádná zásoba vitamínů hodí. Letos si pracovníci firmy MK Fruit připravili 
pro děti kromě tradičních ovocných a zeleninových šťáv i výrobu raw dobrot. Ve cvičné 
kuchyňce se postupně vystřídaly všechny třídy 1. stupně, děti si vyzkoušely vykrajovat 
různé tvary, cukroví si ozdobily a na svých výrobcích si potom také pochutnaly. Škodní 
nebyli ani žáci 2. stupně, kteří dostali ochutnávku přímo do svých tříd. 
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Karneval na ledě 

V úterý 28. února 2018 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. 
 

    
 

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 a besed: 

- Čistička odpadních vod v Litomyšli 

- Střední škola zahradnická a technická  

- VDA Česká Třebová 

- Exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech 

- Exkurze do firmy IVECO Vysoké Mýto 

- Exkurze na ISŠT Vysoké Mýto a na Střední školu stavební 

- Planetárium a hvězdárna Hradec Králové 

- vánoční exkurze do Olomouce, do Prahy, do Třebechovic 

- vlastivědné exkurze do Prahy – prohlídka Národního divadla, výstavy o T. G. 
Masarykovi v Národním muzeu, návštěva poslanecké sněmovny… 

- beseda s Erikou Bezdíčkovou – pamětnicí, která přežila holokaust a byla perzekuována 
režimem 

- návštěva Dne otevřených dveří Integrovaného záchranného systému 

17. 10. – ukázka dravců – vzdělávací pořad 

Také pro žáky organizujeme různé besedy, např. s pracovníkem Informačního 
poradenského střediska při Úřadu práce panem Korábem, s panem Rádkem z Městské 
policie,… 
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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. 
Také s nimi navštěvujeme divadelní představení. Jako každoročně i letos jsme navštívili 
také několik představení ve Smetanově domě (př. 26. 4. 2018 Krejčovská pohádka,     
17. 4. 2018 Pan Theodor Mundstock, vystoupení žáků ZUŠ B. Smetany Fantastické 
bytosti, vystoupení tanečního studia ÉRA a další). Menší děti cestovaly například i do 
Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka, starší do Národního divadla. 

Ani litomyšlské Kino Sokol nezanedbáváme. Např. 24. 11. 2017 byla všechna oddělení 
ŠD na filmu Já padouch 3, 2. 3. 2018 byly menší děti na pohádce Čertoviny, 27. 6. 2018 
byl celý první stupeň na pohádce Ferdinand, zúčastnili jsme se promítání filmů 
spojených s diskusí v rámci festivalu Jeden svět na školách a Pohodáři  - tentokrát na 
téma Polsko. 
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Pravidelné návštěvy Městské knihovny Litomyšl 

Žáci se svými učiteli pravidelně navštěvovali knihovnu, kde se účastnili mnohých akcí 
(př. 23. 4. 2018 beseda se spisovatelkou Keňa očima spisovatelky Hany Hindrákové,  
5. 3. 2018 beseda se spisovatelkou s P. Braunovou, 17. 5, 201118 beseda se 
spisovatelkou a ilustrátorkou K. Bodkovou) nebo se účastnili programů – např. Nebojte 
se bát, Jak se vaří knížka apod. Jindy se jen tak seznamovali s prostředím knihovny a 
s tím, jak půjčování knížek funguje. A 29. 5. 2018 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 „vyšetřování zločinu a hledání 
pokladu“, k šipkované, opékání buřtíků či vybíjené v pyžamech, další provozovaly jiné 
aktivity tmelící kolektiv. 

 

    
 

Seznamovací setkání budoucích prvňáčků ve škole 

Ve středu 13. 6. 2018 odpoledne navštívili školu budoucí prvňáčci se svými rodiči. 
Seznámili se se svými patrony, s prostředím školy a splnili první "školní" úkoly. Také 
rodiče nezaháleli a pilně vstřebávali řadu informací k organizaci příštího školního roku.  

 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2017/18 

 

34 

 

    
 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - rozběhněte svoji školu 

Ve středu 20. 6. 2018 jsme se stejně jako v předchozích letech zapojili do akce T- Mobile 
Olympijský běh, který je pořádán pod záštitou Českého olympijského výboru. Je pořádán 
pod záštitou Českého olympijského výboru a účastní se ho přihlášené školy po celé 
České republice. V 9.45 hodin se sešli všichni žáci i pedagogové před školou. Nejprve 
čekalo žáky překvapení, jednotliví učitelé byli přestrojeni za olympioniky, takže si děti 
připomněly známé české sportovce. Pak následovala společná rozcvička na písničku 
Když nemůžeš, tak přidej od kapely Mirai. Před desátou už se všichni seřadili na startu a 
po výstřelu rachejtlí vyběhli na okruh dlouhý 1 km. Celá akce se nesla v duchu 
olympijského hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Medaili, sušenku a diplom 
dostali v cíli za doprovodu školní hymny všichni, kteří zdolali kilometrovou trasu. Každá 
třída navíc obdržela dárek v podobě pastelek či obyčejných tužek. 

 

    
 

Během celého roku také fungovaly kroužky organizované školou: Vybíjená, MyslIQ, 
Šikovné ruce, Florbal, Hýbeme se s hudbou, Sportík, Kamarádím s knížkou, divadla 
Šmrnc a Double Šmrnc. Sezónně se k nim přidala ještě Dopravní výchova. 

         

Školní divadla odehrála během školního roku mnohokrát svoje představení nazvané 
Pohádka z kouzelného klobouku a dvě pohádky z knížky Zlobilky. Hráli pro mateřské 
školy z Litomyšle i okolí, v Domově důchodců v Litomyšli, hostovali i v MŠ Vertextové 
v rámci Dne otevřených dveří. Představení měla u diváků velký úspěch. 

Kroužek Hýbeme se s hudbou vystupoval při mnoha příležitostech, například na 
Andělské adventní neděli, na oslavách Dne dětí na Toulovcově náměstí, ale hlavně 
mnohokrát mimo Litomyšl, např. na Adventních trzích v Praze – Letňanech, na Matějské 
pouti v Praze, v Brně, Olomouci apod.… 

Školní divadla ve spolupráci s kroužkem Hýbeme se s hudbou se postarala o program 
na oslavu Mezinárodního dne dětí, kterou uspořádala naše škola na Toulovcově 
náměstí 7. června 2018         

http://www.litomysl.cz/2zs/souteze/olympijsky-beh-rozbehnete-svoji-skolu-i1392/
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

třída termín místo 

1.A + 1.B 15. 6. 2018 Hradec Králové – Rytířské hradiště 

2.A + 2.B 14. 6. 2018 ZOO Olomouc 

3.A + 3.B 4. 6. 2018 Westernové městečko Boskovice 

4.A 7. 6. 2018 
Lysá nad Labem – Ostrá - 
Botanicus 

4.B 12. 6. 2018 Brno – výstava   kosmonautiky 

5.A + 5.B 28. 5. 2018 Macocha 

6.A 25. – 27. 6. 2018 Konopiště 

6.B 20. 6. 2018 Karlštejn 

7.A 21. 6. 2018 ZOO Praha 

8.A 11. – 12. 6. 2018 Orlice - řeka 

9.A 12. – 14. 6. 2018 Český Krumlov - rafty 
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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 dnech 9. - 14. 10. 2017 navštívili žáci partnerských škol z německého Burgsinnu a 
Gemündenu naši školu. Nejprve se blíže seznámili s našimi žáky prostřednictvím 
jazykové animace, poté navštívili litomyšlský zámek, výborně se pobavili v Liberci v IQ-
landii a aquaparku, zúčastnili se našeho vyučování, prohlédli si muzeum cyklistiky, atd. 

Ve dnech 13. – 18. 5. 2018 strávili naopak týden plný zážitků naši žáci v partnerských 
školách v německém Burgsinnu a Gemündenu. Měli připravený velice zajímavý program. 
Jazyková animace žáky opět sblížila a prolomila jazykové bariéry. Uvítal je na radnici 
starosta Burgsinnu i Gemündenu. Zajímavý a zároveň náročný byl lanový park v 
Heidenbrückenu. Impozantní byla rezidence ve Würzburgu. A nejdůležitější byla 
přátelská atmosféra, která je doprovázela celým pobytem. Žáci byli ubytováni v rodinách, 
kde se mohli blíže seznámit se životem v jiné zemi a skvěle si procvičit cizí jazyky. 
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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 3. 10. 2017 proběhly volby a členy výkonného výboru zapsaného spolku Naše škola v 
Litomyšli se stali: 
1.A  Pavlína Dvořáková 
1.B  Petra Bílá 
2.A  Pavla Krsková 
2.B  Jiří Rosypal 
3.A  Olga Radimecká 
3.B  Božena Nezbedová 
4.A  Eva Doležalová 
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4.B  Tomáš Koutný            
5.A  Pavla Filipi 
5.B  Bedřiška Vavřínová 
6.A  Alena Žroutová 
6.B  Ladislav Klement 
7.A  Pavel Kovář 
8.A  Ludmila Sádovská 
9.A  Jaroslav Beránek 
 
Čestnými členy jsou Ilona Krejbychová a Miroslava Jirečková. 
Ve funkci předsedy zapsaného spolku pokračuje paní Michaela Samková. 
 
Poplatek na školní rok a rodinu byl stanoven na 100,- Kč. 
 
Z financí občanského sdružení bylo hrazeno působení rodilého mluvčího, trička pro německé 
žáky, 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 

 
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 apod. 

 
 
 
 

 

V Litomyšli dne 4. 7. 2018 
 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 


