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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 

 
 
Zřizovatel:  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 16 kmenových tříd. Ve školním roce 2018 - 2019 školu navštěvovalo 310 žáků. 
Pedagogický sbor se skládá z 22 učitelů, 4 vychovatelů a 13 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. 2018 v naší škole působilo celkem 44 zaměstnanců, z toho 39 pedagogických 
pracovníků (22 učitelů, 4 vychovatelé, 13 asistentů) 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, která však během 
školního roku spolupráci s naší školou ukončila a odešla pracovat na gymnázium..  
 
Přehled pedagogů a vychovatelů ve školním roce 2018/2019 
 

 

BARTOŠOVÁ Alena ŠD    

BARTOŠOVÁ Irena 1.st. 

BENÍŠKOVÁ Dalena 1.st. 

BERÁNKOVÁ Petra asistence 

BOGDAN Mojmír M, Fy, Ov  

COUFAL Jan M, Z, ,Inf, Pc,  

DROBNÁ Ludmila ŠD 

DUDKOVÁ Veronika asistence 

HANUŠOVÁ Andrea Aj, Vv 

HAVLÍKOVÁ Michaela asistence 

HOLOMKOVÁ Ilona ČJ, Ov, Vv 

HORSKÁ Dagmar 1.st. 

HRDONKOVÁ Daniela 1.st. 

 HÝBLOVÁ Vendulka 1.st. 

JASANSKÁ Petra asistence 

JIREČEK Miroslav D 

JIREČKOVÁ Miroslava ČJ, Hv 

KARLÍKOVÁ Terezie 1.st. 

KOCIÁNOVÁ Valerie asistence 

KREJBYCH Daniel asistence 

KREJBYCHOVÁ Ilona 1.st. 

KREJČOVÁ Pavlína asistence 

KULICHOVÁ Radka ŠD,  asistence 

MARKOVÁ Marika asistence 

MÍKOVÁ Martina 1. st, Vv, Hv 

ONDRÁČKOVÁ Lenka Nj, M, Pc, Ov 

PACLÍK Jiří asistence 

PAZOUROVÁ Martina Př, Přv, Ch, 
Vv, Zdr, Pč 

PTÁČKOVÁ Ivana Čj, Tv, Rj, Sv 

ROSYPALOVÁ Markéta 1.st. 

ŘEHÁKOVÁ Veronika  1.st. 

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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Ve škole je kolektiv věkově pestrý, skládající se jak z učitelů důchodového věku, tak ze 
začínajících. Aby tým dobře fungoval, organizujeme během školního roku několik 
teambuildingových akcí. Letos to byl hned v srpnu výlet do Budislavských skal, na víkend 
15. – 16. 3. 2019 jsme vyrazili do Slavkova a do Velkých Bílovic a v závěru školního roku na 
fotbalgolf.  
 

   
 
 
Přehled třídních učitelů a počtu žáků v jednotlivých třídách k 1. 9. 2018 
 

  
      

třída třídní učitel žáků celk. dívky     chlapci. 

1.A Irena Bartošová       (19) 20          (9)10 10 

1.B Dalena Beníšková 21 11 10 

2.A Andrea Stejskalová       (18) 20            (6)7        (12)13 

2.B Veronika Řeháková        (17)19        (12)13          ( 5)6 

3.A Markéta Rosypalová 20 8 12 

3.B Martina Míková       (16)18            (7)9 9 

4.A Terezie Karlíková (17)18 (7)8 10 

4. B Daniela Hrdonková              24                    11 13 

5.A Vendulka Hýblová       (18) 19         (9)10 9 

5.B Martina Pazourová       (17) 18        (10)11 7 

  I. STUPEŇ   (187) 197      (90) 98      (97) 99 

STEJSKALOVÁ Andrea 1.st. 

ŠKEŘÍKOVÁ Radka asistence 

ŠNAJDROVÁ Iva asistence 

Šnébergerová Ivetta asistence 

ŠPINKOVÁ Sylva ŠD + 
asistence 

VÍCH Vítězslav Z, Tv,  

FULÍKOVÁ Lucie Př, Přv, Ch, 
Prv, Pc, Zdr, 
CHP, Vv, Ov 
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6.A Lenka Ondráčková 19 12 7 

6. B Mojmír Bogdan      (15) 17        (9) 10           (6)7 

7.A Ilona Holomková 19 9 10 

7. B Jan Coufal 18 8 10 

8.A Lucie Fulíková 18 7 11 

9.A Andrea Hanušová 21 8 13 

  II.STUPEŇ   (110) 112        (53) 54        (57 )58 

CELKEM     (297) 309    (143)152   (154) 157 

 
V tabulce jsou uvedeni i žáci, kteří jsou zapsání do naší kmenové školy, ale navštěvují školu 
v zahraničí (celkem 12 žáků), proto se v některých třídách objevuje číslo v závorce (to jsou 
žáci stabilně navštěvující naši školu) lišící se od čísla konečného. 
 
Součet žáků na počátku školního roku činil 309 žáků, v průběhu roku došlo k odchodu jedné 
žákyně a příchodu dvou, na konci školního roku měla tedy škola celkem 310 žáků. 
 
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků patří ke každoroční náplni školy.  
Pro účely DVPP byly hojně využívány převážně programy organizované: 
- MěÚ Litomyšl 
- NIDV Pardubice 
- CCV Ústí n. Orlicí 
- CCV Svitavy 
- CCV Pardubice 
- EDUPRAXE Brno 
Členové pedagogického sboru v tomto školním roce společně absolvovali 1. 2. 2019 školení 
Mgr. Barbary Pospíšilové ze spolku JOB na téma Jak budovat školní a třídní klima. 
 
Každý z pedagogů absolvoval také několik školení dle vlastního výběru. 
 

CÍLE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019 A JEJICH NAPLNĚNÍ 
 
1. Pokračovat v aktivitách započatých v minulých školních letech 
 
Po celý školní rok bylo zajištěno 
- vydávání školního časopisu Dvojka 2 – vyšla 4 čísla 
- vysílání školní televize Dvojka 2 TV – kromě zpráv byly natočeny i záznamy z besed a    
medailonky některých kroužků 
- vysílání školního rozhlasu – každé pondělí vysílali žáci 8. ročníku 
- činnost zájmových útvarů – pokračovaly všechny kroužky z předchozích let, nově byl 
otevřen ještě kroužek fotbalu a kroužek Čtení nás baví 
- prezentace činnosti školy na nástěnné tabuli na náměstí 
 
 
2. Realizovat projekty, v nichž bude prezentována práce školy 
 
Ve dnech 17. října, 14. listopadu, 12. prosince, 16. ledna a 13. 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 - 45 dětí. 
 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2018/19 

 

7 

 

       
 
V sobotu 10. 1. 2019 jsme otevřeli školu veřejnosti a realizovali několik hodin otevřené 
výuky. Tohoto Dne otevřené výuky využilo přes 150 zájemců, ohlasy byly velmi pozitivní, 
mnozí byli překvapeni, jak výuka za běžné základní škola probíhá, porovnávali ji s tím, co 
zažili kdysi oni. Ze sobotní výuky uděláme tradici. 
 
 

    
 
 
V rámci Dne otevřené výuky jsme uskutečnili také Tvořivé odpoledne pro předškoláky, které 
navazovalo na cyklus Hrajeme si na školu. Budoucí prvňáčci měli možnost vyzkoušet si zde 
úkoly, které budou potřebovat při zápise, tentokrát na různých stanovištích a za odměnu. 
Seznámili se přitom s prostředím celé školy, kudy je provedli žáci starších ročníků. Rodiče 
budoucích školáků mohli využít i koutku absolventů, kterých se mohli doptat na cokoli, co by 
je zajímalo. Toto odpoledne se bohužel nesetkalo s hojnou účastí, proto jej v příštích letech 
již nebudeme organizovat. 
 

    
 
V sobotu 1. prosince 2018 jsme realizovali velkou celoškolní akci Advent ve škole. V rámci 
hodin hudební či tělesné výchovy se pilně nacvičovalo a při výtvarné výchově, pracovních 
činnostech i třídnických hodinách žáci pod vedením učitelů tvořili výrobky či pekli cukroví. 
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Společně strávená sobota nejen odstartovala příjemné období těšení se na Vánoce, ale i 
prohloubila vzájemné vztahy mezi všemi zúčastněnými.  
  

    
 
 
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 4. A byly ve 
spolupráci se SVP ALFA Svitavy a SVP ARCHA Chrudim realizovány preventivní programy 
pro třídu zaměřené na vztahy mezi spolužáky a na dodržování pravidel. Ve všech třídách 
také proběhla série preventivních programů pod vedením školní psycholožky Mgr. Karolíny 
Šindelářové a další tematicky zaměřené programy od společnosti ACET. Od ledna na škole 
působil v rámci projektu také speciální pedagog Mgr. Jan Mazák. 

 
4.  Pokračovat v projektu podpory čtenářské gramotnosti 
 
Knihovničky ve třídách 1. stupně jsou i nadále využívány. Dále také pokračuje Počtení 1. a  
9. ročníku, kdy na počátku školního roku na společném výletě ukáže svoji oblíbenou knížku 
žák 9. třídy svému prvňáčkovi a kousek mu z ní přečte, na konci školního roku se situace 
obrací a čte prvňáček deváťákovi. 
 

    
    
5.  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, se Střediskem volného času, s pedagogickou školou a s plaveckou 
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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. Nově v rámci prevence navštívili naši žáci také Naději, kde pro ně byl 
připravený zajímavý program. 
    
 
7.  Pokračovat v projektu mezinárodních partnerských výměn 
 
I nadále jsme udržovali korespondenci s německými partnerskými školami a připravovali 
výměnné pobyty, které se uskuteční na podzim a na jaře následujícího školního roku. 
 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 
Výuka proběhla dle Školního vzdělávacího programu Základní školy U Školek 1117 platného 
od školního roku 2016/2017 a dle jeho dodatků. 
 
 
INTEGROVANÉ DĚTI A DĚTI S VPU 
 
Naše škola v tomto školním roce evidovala 46 dětí s podpůrnými opatřeními. Z toho 13 mělo 
podpůrná opatření 1. stupně a 21 žáků mělo podpůrné opatření 2. stupně a 12 opatření 3. 
stupně. 24 žáků pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu. 
 
Díky finanční podpoře z projektu Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na škole 
působilo 7 školních asistentů, kteří byli nápomocni žákům ohroženým školním neúspěchem.  
S nimi působil stejný počet mentorů. Velkým přínosem bylo i působení školní psycholožky. 
Z tohoto projektu se také učitelům hradilo mnoho vzdělávacích akcí, díky nimž mohou 
fundovaněji pracovat se žáky s podpůrnými opatřeními. Nezanedbatelné jsou též 
individuální konzultace pro žáky. Realizovaly se některé kroužky podporující čtenářskou a 
matematickou gramotnost (Kamarádím s knížkou, MyslIQ, Četní nás baví), které byly pro 
žáky zdarma. Nezanedbatelný byl také nákup velkého množství kompenzačních učebních 
pomůcek, jež napomohou názornosti výuky. 
Díky velké finanční podpoře jsme mohli s žáky realizovat mnoho exkurzí a navštívit 
expozice, besedy a představení, která bychom si jinak z finančních důvodů museli odepřít.  
To vše výrazně napomáhalo dětem s VPU i mnohým dalším. 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 
Chování 

1. pololetí školního roku 2018 – 2019 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 1 2 

3 z chování 0 1 

 

2. pololetí školního roku 2018 – 2019 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

2 z chování 2 1 

3 z chování 0 0 

 

Prospěch 

1. pololetí školního roku 2018 – 19 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 153 41 

Prospělo  34 54 

neprospělo 0 15 

  

2. pololetí školního roku 2018 – 19 

  
1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

Prospělo s 
vyznamenáním 149 42 

Prospělo  39 62 

neprospělo 0 7 

 

Po opravných zkouškách neprospělo 5 žáků. 
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TESTOVÁNÍ 

 

Výsledky testování  žáků 8. ročníku “Trénink na přijímací zkoušky”  společnosti  SCIO 
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Z výše uvedených grafů je zřejmé, že se žákům osmého ročníku vedlo v porovnání 
s ostatními testovanými dobře. V testech obecných studijních předpokladů se umístili stejně 
jako většina, v českém jazyce a matematice převýšili průměr testovaných žáků. 

Výsledky testování žáků 9. ročníku  
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Zato žáci 9. ročníku dopadli tento rok v testování historicky nejhůře, jak kdy naši žáci dopadli. 
Ani v jednom testování se nedostali na průměr, nejlépe zvládli testy z českého jazyka a 
nejhůře dopadli z matematiky. Testování, které proběhlo na podzim, pro ně bylo dostatečnou 
výstrahou a motivací začít pracovat, takže do přijímacích zkoušek mnoho věcí dostudovali, 
ve zkouškách obstáli a byli přijati na obory, které si vybrali.  
 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
Z 9. ročníku vyšlo celkem 21 žáků, 16 na maturitní obory, z nich 4 na gymnázium, 4 jdou na 
učební obory a 1 žákyně se nehlásila nikam. Všichni úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou 
přijati v 1. kole přijímacího řízení. 
 
Na gymnázium odchází z 5. ročníku 4 žáci, 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.  

 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

Dne 11. 4. 2019 se konal zápis do 1. tříd. Dostavilo se celkem 42 žáků, z toho je 6 odkladů, 
Škola otevře dvě první třídy, počet žáků školy a počet tříd se opět navýší. 
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  ZPĚTNÁ VAZBA NAŠICH ABSOLVENTŮ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 – 2018 

 

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 19 rozeslaných dotazníků se nám vrátilo pouze 
5. 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 3 2    

2 Vybavení školy  2 3    

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

4 Vzhled tříd 2 2 1   

5 Vzhled chodeb 3 2    

6 Okolí školy 5     

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

 

ATMOSFÉRA ŠKOLY 1 2 3 4 5 

8 Vztahy mezi spolužáky ve třídě 2 2 1   

9 Vztahy mezi žáky z různých ročníků 1 1 3   

10 Vztah učitelů k žákům 2 3    

11 Pedagogické dovednosti učitelů (způsob, jakým učí) 3 2    

12 Nabídka mimoškolních aktivit 3 2    

13 Kvalita lyžařského kurzu                                           (1 se nezúčastnil) 3 1    

14 Množství a druh exkurzí, výletů 3 2    

15 Dostatek informací od třídních učitelů 2 2 1   

16 Dostatek informací z nástěnek a webu školy 2 3    

17 Celkové klima školy 2 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 

2 2 1   

21 Jsem rád(a), že jsem byl(a) žákem/ žákyní této školy. 4   1  

22 Učitelů této školy si vážím. 2 2 1   

 
Doplňte, pokud chcete: Nasměrovali jste mě správnou cestou, vážím si toho, patří vám velké 
díky. 

 

23 Zvláště jsem byl(a) spokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
veďte proč):  ČJ 2x – přístup paní učitelky 

 

 24 Zvláště jsem byl(a) nespokojen(a) s výukou předmětu/ů (uveďte konkrétně, popřípadě také 
uveďte proč: Rj, M – přístup učitelky, chování vůči žákům 

 

  Po nástupu do nové školy jsem měl(a)  problém s těmito předměty: M 2x 

26 Ve škole bych změnil(a):  
Všechno se mi líbí 
Podceňování žáků, větší motivování žáků 

 
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 
 
 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH 

 

Ve školním roce 2018 – 2019 dosáhli naši žáci mnoha úspěchů v soutěžích z řady oblastí. 

STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ – 3. místo v republice – projekt ročních návštěv Domova Na Skalce – 
koláž fotografií 
 
PREZENTIÁDA – 1. místo v kraji – 2. místo v republice 
 
PANGEA, matematická soutěž – postup do republiky a tam 4. místo A. Samková 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN – A. Samková – maximální možný počet bodů 
 
STATISTICKÝ PLAKÁT – 1. místo v republice, postup do mezinárodního kola 
 
PROJEKT NEBUĎ MUTNÝ, DEJ SI SMOOTHIE – 1. místo v republice 
 
ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ – 3. místo v republice 
 
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – 1. místo 
 
Festival vědy a techniky pro mládež – 1 tým - postup do kraje, Olympiáda v německém 
jazyce – 2 žáci postup do kraje, spousta 1. až 3. míst v oblastních kolech různorodých 
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soutěží – př. zpěv, matematické, sportovní či výtvarné soutěže, Zdravohrátky, 
Technohrátky,… 
 

    
    

      
 

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 2018/19 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. 
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Akce pořádané družinou: 

- oslavy Halloweenu 
- podzimní tvoření 
- exkurze do Okrasných školek Litomyšl  
- návštěva kina – filmy Florida a Havaj na Havaji,  Hotel Transylvánia 3 
- oslavy 100. narozenin pan Zikmunda 
- návštěva Tenisového klubu Litomyšl 
- odpoledne plné her – organizováno ve spolupráci se Střediskem volného času 
- čarodějnická párty 
- návštěvy knihovny a regionálního muzea 
- kabaret dramaturga a moderátora dětských pořadů Honzy Petráše – pohádka O veliké řepě 
- beseda s ilustrátorem dětských knih a časopisů Liborem Drobným 
- návštěva kouzelníka 
- 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 a školní psycholožkou Mgr. 
Karolínou Šindelářovou, od ledna ještě se speciálním pedagogem Mgr. Janem Mazákem.  
 
Aktivity Preventivního programu byly v letošním školním roce cíleně směřovány k efektivní 
primární prevenci uskutečňované na naší škole. Žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha 
přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi 
diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, nebezpečí různých 
náboženských sekt, kriminality, vztahů v rodině a dalších nežádoucích jevech (např. 
záškoláctví, krádeže, kouření). 
Na nás učitelích ležel celoroční těžký úkol, a to především v budování pozitivního klimatu 
školy, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, spolupráce s rodinou a prevence nežádoucích 
aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. 
Dětem jsme se snažili nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě 
jejich volný čas. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke 
schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. A v neposlední řadě jsme chtěli i 
nadále reagovat a pracovat s problémy, které se vyskytly v tomto i předchozím školním roce.  
 
PP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku 
byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení.  
 

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 
 
1. - 9. ročník - Dentální hygiena: přednáška s praktickým nácvikem 
1. - 9. ročník  - Vitamínový den 
1. - 9. ročník - Beseda s Para hokejisty z MS v Ostravě 
1. - 9. ročník  - Integrovaný záchranný systém- hasiči, policie, zdravotnictví 
8. - 9. ročník - Přežila jsem Gulag- Věra Sosnarová 
1. - 9. ročník  - Mám chytré tělo 
5. - 9. ročník   - Demence a stáří- CSP Litomyšl 
 

1. ročník:    
Začínáme 

                   Jsme dobrá parta 
2. ročník:   

Spolupracujeme 
                   Městská policie- Bezpečnost na silnici 
                   Seznámení se sociálními sítěmi 

3. ročník:   
Spolupracujeme 

                   Naděje pro všechny- organizace Naděje 
                   Hustej internet- MěK, p. Eckertová 

4. ročník:   
Spolupracujeme 

                   Jsem chodec, jsem cyklista 
                   Naděje pro všechny 
                   Alfa- p. Dřínovský 

5. ročník:   
Seznam se bezpečně 

                   Jsme správná parta 
                   Městská policie- Parkour a rizikové sporty, právní odpovědnost, vandalismus 
                   Beseda s p. Polaneckou- rok 1968 
                   Naděje pro všechny 
                   Na síti v síti 

6. ročník:     
Adaptační kurz Budislav 

                   Krok za krokem 
                   Škodlivost kouření 
                   Jedy na prodej- alkohol a tabák 
                   Kyberšikana, Skrytá nebezpeční internet- Acet 
                   Na síti v síti 
                   Závislosti- Acet ČR 

7. ročník:    
Skrytá nebezpečí internet- Acet 

                    Sex, AIDS, vztahy- Acet 
                    Post Bellum 
                    Jsme správná parta 
                    Kyberšikana 

8. ročník:    
Třídní kolektiv 

                    Jak se nenechat podvést- Acet 
                     Přátelství a láska- Acet   
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                     Sebeobrana a krizové situace: SVČ 
9. ročník:       

Volba povolání a styly učení 
                     Testy profesní orientace 
                     Beseda s pracovníkem Informačního poradenského střediska při úřadu práce 
                     Světová náboženství a sekty- Acet 
                     Hrdinství- Acet 
                     Sebeobrana a krizové situace- SVČ    
           
C) Projekty  
Spolupráce 1. a 9. tříd: Patroni– 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.  
 
D) Proběhly také akce, kterých se účastnila celá škola 
Celoškolní akce:    Oslava 100 let republiky 
                                   Advent ve škole 
                                   Ukliďme Česko 
                                   Jsem laskavec 
                                   Velikonoční běh 
  
E) V průběhu celého školního roku se organizovaly třídnické hodiny.  
 
Během roku jsme se intenzivně zabývali třídou 4. A, kde se stále objevovalo u některých dětí 
rizikové chování a bylo narušeno klima třídy. Třída byla monitorována p. Dřínovským a 
posléze etopedem J. Mazákem z Alfy Svitavy. Do třídy pravidelně docházela též školní 
psycholožka Karolína Šindelářová, denní šetření a program tam provedl i Mgr. Petr Pražák 
z SVP ARCHA Chrudim. 
Koncem roku nastoupil jeden žák z této třídy na pobyt do SVP Alfa. 
 
V 8. třídě jsme řešili žvýkací tabák a prodej hesla od dveří školy. Jeden žák stále 
spolupracuje s SVP Alfa. 
 
V 6.A a ve 3.B jsme řešili neomluvené hodiny žákyň. 
 
Ve 3.B se vyskytl vandalismus- poškození dveří školy. Žáci uhradili vzniklou škodu. 
 
Ve třídách 2.A, 6.A a 5.B proběhl selektivní program na kyberšikanu - vyskytly se hanlivé 
příspěvky na sociálních sítích. 
 
Při výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili 
v uplynulém školním roce.  
 
Díky akcím realizovaným v rámci preventivního programu si žáci vytvořili povědomí o oblasti 
rizikového chování. Znají rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami. Vědí, jak se 
zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. V neposlední řadě jsme se snažili 
stmelovat a posilovat třídní kolektivy tam, kde se vyskytl nějaký problém, popř. kde byly děti 
nějakým způsobem z kolektivu vyčleněny.  
 
Způsoby realizace preventivního programu: 
 
třídnické hodiny  
třídní schůzky  
besedy  
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projekty  
skupinová práce  
diskuse  
nástěnky  
školní výlety  
individuální konzultace  
školní časopis  
školní televize 
kroužky po vyučování 
 
Snažíme se, aby žáci smysluplně využívali volný čas, proto jim nabízíme nejrůznější aktivity: 
 
- Školní družina 
- školní časopis Dvojka2. 
- školní televize Dvojka 2. 
- Ve školním roce 2018/2019 probíhaly na škole tyto kroužky: 

Divadelní kroužek Šmrnc, Double Šmrnc 
Hýbejme se s hudbou 
Florbal  
Fotbal 
Šikovné ruce 
Děti seniorům 
Vybíjená 
MyslIQ 

 Čtení nás baví 
 Kamarádím s knížkou 
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Ve školním roce 2018-2019 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 byla podpůrná opatření, výchovné potíže, individuální 
vzdělávací potřeby žáků, vztahy v kolektivu. Řešila se také prevence šikany a kyberšikany, 
rodinné problémy a psychické poruchy dětí (agresivita, úzkost, neurotické potíže atd.). K 
práci školní psycholožky patřilo také psaní zpráv, účast na schůzkách s rodiči a metodické 
konzultace s pedagogy (práce se třídou i jednotlivými žáky, nastavování podpůrných 
opatření, komunikace s rodiči atd.).  
Během prvního pololetí školního roku se školní psycholožka účastnila porad školního 
poradenského pracoviště.  
Statistické výstupy:  
Školní psycholožka docházela do školy v prvním pololetí na jeden den v týdnu, a to 
pravidelně každé pondělí (4 dny v měsíci). V druhém pololetí docházela školní psycholožka 
do školy dvakrát za měsíc. Celkově škola čerpala 169 hodin služeb školního psychologa 
(průměrně 17 hodin za měsíc). 
 

skupinové aktivity s třídním kolektivem 22 

metodické konzultace - pedagogové 30 

individuální konzultace - žáci 13 

individuální konzultace - rodiče 11 

depistáže ve třídách 4 

 
 

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.  
 

          
  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2018 Návrh rozpočtu 2019 

Účet hlavní  hospodář.   

Celkem 

hlavní  hospodář.   

Celkem   činnost činnost ŠD činnost činnost ŠD 

501330 tisk 8     8 8   3 11 

501340 čistící prostředky 70     70 70     70 

501350 materiál provozní 195     195 180     180 

501352 
materiál provozní - 
časopis       0       0 

501354 spotř.mat. - úklid 30     30 20     20 

501360 spotř.mat. 0,5-3tis. 35     35 45   40 85 

ll spotřeba ŠD     120 120     45 45 

501380 sekačka PH 3     3 5     5 

501400 spotřeba Vv       0       0 

501401 spotřeba Pc       0       0 

501440 spotřeba - aktivity ZŠ 25     25       0 

501500 učební pomůcky                 

501520 spotřeba 1.tř.       0       0 

501xx Spotřeba materiálu 366 0 120 486 328 0 88 416 

                    

502310 elektrická energie 230     230 250     250 
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502320 plyn 270     270 350     350 

502330 vodné 90     90 100     100 

502xx Spotřeba energie 590 0 0 590 700 0 0 700 

                    

504600 
prodané zboží - 
mléko       0       0 

504xx Prodané zboží  0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

511300 opravy a údržba 160     160 150     150 

511311 opravy a údržba PC 40     40 40     40 

51130 Opravy a údržba 200 0 0 200 190 0 0 190 

                    

512500 cestovné MÚ 15     15 20   2 22 

512xx Cestovné 15 0 0 15 20 0 2 22 

                    

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 20     20 15     15 

518330 výcviky 60     60 60     60 

518340 tech.pomoc - mzdy 5     5 5     5 

518350 revize 35     35 60     60 

518360 software služby 40     40 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 10     10 

518410 ostatní služby 35     35 35     35 

518420 doprava - jízdné žáci 10     10 10     10 

518470 bankovní poplatky 5     5 5     5 

518490 aktivity ZŠ       0 18     18 

518500 počítač.programy       0       0 

518510 školení vzdělávání 5     5 5     5 

518540 služby - akademie                 

518570 nákl.Němec.návštěva       0       0 

518xx  Ostatní služby 288 0 0 288 330 0 0 330 

                    

521412 
OON - ostatní zdroje 
MÚ                 

521415 OON - OS rod.mluvčí       0       0 

524520 zapojení FO                 

521612 OON - ostatní zdroje   80   80   76   76 

521xx Mzdové náklady 0 80 0 80 0 76 0 76 

                    

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 90     90 120     120 

527520 tvorba FKSP - z FO       0       0 

527521 zdr.prohl. - vstupní       0       0 

527522 
zdr.prohl. - 
mimořádné       0       0 

527523 BOZP,PLS 10     10 10     10 

527524 
ochranné 
pom.,oděvy 10     10 15     15 

527xx  Zák. sociální náklady 110 0   110 145 0 0 145 

                    

                    

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) 55     55 30   20 50 

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

558xx 
Nákl.z 
drob.dlouhod.majet. 55 0 0 55 30 0 20 50 

                    

591310 Daň z úroků       0       0 

591xx Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

  Náklady celkem 1667 80 120 1867 1786 76 110 1972 

5xxxx přísp. - UZ 33 353 14000     14000 16000     16000 

5xxxx         0       0 

5xxxx         0       0 

5xxxx         0       0 

 
  

        
  

V ě c  

Schvál.rozpočet  2018 Návrh rozpočtu 2019 

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     110 110 

602650 Tržby - ostatní                 

602680 Tržby - florbal   16   16   12   12 

602681 Tržby - vybíjená   20   20   20   20 

602682 Tržby - dovedné ruce   12   12   12   12 
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602683 Tržby - divadelní kr.   10   10   10   10 

602686 tržby - sportík   10   10   10   10 

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

602690 Tržby - 9.tř.   5   5   5   5 

602xx 
Výnosy z prodeje 
služeb 6 80 120 206 6 76 110 192 

                    

603660 Tržby - nájemné    55   55   55   55 

603xx Výnosy z pronájmu 0 55 0 55 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                0 

648300 zapojení RF       0       0 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

649300 
ostatní výnosy - 
mluvčí OS       0       0 

649xx   0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

662300 úroky z běžného účtu 1     1 1     1 

66231 
úroky z 
termínovaných       0       0 

662xx Úroky 1 0 0 1 1 0 0 1 

                    

672300 příspěvek MÚ  1580     1580 1706     1706 

672301 
příspěvek MÚ - 
aktivity ZŠ 25     25 18     18 

672xx 
Výnosy z nároků na 
prostř.ÚSC 1605 0 0 1605 1724 0 0 1724 

  Výnosy celkem 1612 135 120 1867 1731 131 110 1972 

6xxxx přísp. - UZ 33 353 14000     14000 16000     16000 

6xxxx         0       0 

6xxxx         0       0 

6xxxx         0       0 

 
 
 
 
Mzdové prostředky 
 

mzdové náklady – rok 2019 13 936 

pojištění 4 738 

ONIV 305 

tvorba FKSP 277 
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pozn.  Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové mzdové prostředky se skládají z mezd pedagogů a 
nepedagogů a OON. 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 2018 – 2019 proběhlo mnoho aktivit nejrůznějšího zaměření. 
 
Škola se zapojila do projektu UČÍME SE PODNIKAVOSTI, v němž dosáhla na status 
Centrum kolegiální podpory, což znamená, že dva naši vybraní pedagogové školí učitele 
z jiných škol. V rámci tohoto projektu se také podařilo žákům 7. ročníku zvítězit s projektem 
Nebuď smutný, dej si smoothie, v němž zužitkovávají mléko, o které jinak žáci nemají 
zájem, a vyrábějí z něj smoothie, které si všichni dají rádi a už se na něj těší. 
 
Ve škole v březnu začal pracovat ŠKOLNÍ PARLAMENT. Žáci napříč ročníky se scházejí 
každé pondělí a řeší, jak vylepšit školu. Mají za sebou také první oficiální jednání 
s ředitelkou školy, na kterém se dohodli na společných krocích, které by vyhovovaly oběma 
stranám – např. délka přestávek, trávení přestávky venku, úprava WC – schránky na 
toaletní papír, počmárané dveře apod. V souvislosti se založením parlamentu se škola stala 
ŠKOLOU PRO DEMOKRACII. 
 
V tomto školním roce jsme se výrazně snažili VYLEPŠIT PROPAGACI ŠKOLY.  
- Bylo vytvořeno nové školní motto Jsme správná 2.  
 

 
 
- V rámci jeho propagace jsme natočili krátký video spot, který jsme využili nejen na 
sociálních sítích, ale také se promítal v místním kině na v kabelové televizi.  
 
- Aby byla propagace školy jednotná, logo bylo zapracováno do nového propagačního 
letáku o škole, který je distribuován budoucím žákům prvních tříd.  
 
- Kompaktní s letákem jsou i nové tabule u vstupu do školy, které propagují nejen motto, 
ale také naše desatero, což je soubor pravidel, jimiž se snažíme řídit a vzájemně se podle 
nich k sobě chovat. 
 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2018/19 

 

27 

 

    
 
- Stejnou grafiku jsme instalovali také na větrací šachtu před budovou školy, kterou jsme 
též začali využívat jako vývěsnou plochu pro naše plakáty a informace o dění ve škole.  
 
- Vrcholem našeho snažení o propagaci školy byla tvorba nových webových stránek 
školy – též graficky kompaktních a responzivních s mobilními telefony a tablety – tudíž 
přístupnějším mladé generaci. 
 

 
 
- Snažili jsme se oživit také facebookové stránky – zavedli jsme pravidelné rubriky – 
např. Očima absolventa, Ze školních lavic, Věděli jste, že…, úspěch zaznamenala i soutěž 
Poznej svého učitele. V grafice jsme začali využívat červené šablony (opět v návaznosti na 
barvy loga). 
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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. 
2018 a 25. 6.2019) 

 

     
 

- 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, které jim 
předali sami patroni.   

 

     
 

Adaptační kurz 6. ročníku 

Kurz proběhl tradičně na Budislavi ve dnech 5. - 7. 9. 2018. Žáci pod vedením třídního 
učitele, metodičky prevence a odborných lektorů absolvovali řadu her vedoucích ke 
spolupráci, včetně lanových aktivit. 
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Výlet na kolech 
Tajuplný výlet na kolech uskutečnili někteří zdatní žáci 6. - 9. třídy ve středu 12. 9. 2018 pod 
dohledem učitelů Vítězslava Vícha a Mojmíra Bogdana. 
Letošní trasa vedla hodně lesem, polními stezkami a po silnici ve směru Strakov, Kozlov, 
Zhoř, Přívrat, Řetová, Mandl, Horní Sloupnice, Němčice, Suchá a Litomyšl.  
 
 
Přednášky o dentální hygieně 
Nepodceňujeme prevenci, proto jsme se domluvili na spolupráci se studentkami Lékařské 
fakulty v Hradci Králové, které byly ochotné přijet k nám do školy a provést zde osvětu. 
Využili jsme této možnosti a objednali si jejich lekci pro všechny třídy naší školy. Během tří 
dnů (od 17. do 19. 9. 2018) se žáci nejprve seznámili se složením zubu, s tím, jak vzniká 
zubní kaz i jak mu předejít. Velkou roli hrály jistě i fotografie, které dokumentovaly, jak to 
může dopadnout, když se člověk svým zubům nevěnuje. Poté se účastníci zabývali 
praktickým nácvikem správného čištění zubů.  
         
Beseda s paní Věrou Sosnarovou 
V úterý 25. září jsme využili jedinečné příležitosti slyšet naživo dvouhodinové vypravování 
paní Věry Sosnarové, úžasně vitální dámy, která dokázala velmi poutavě přiblížit všechny 
útrapy svého života v gulagu na Sibiři. Naši žáci i veřejnost měli díky ní možnost poznat 
kousek historie bez příkras, tak jak se opravdu odehrála, a udělat si svůj vlastní úsudek. 
 

    
 
Výlet do Legolandu 
Ve středu 26. 9. 2018 před půlnocí se vypravili přihlášení žáci k německému Günzburgu do 
Legolandu. Tento zábavný park jim umožnil během několika hodin procestovat kus světa. 
Ocitli se v podmořském světě, proletěli se na čínském drakovi, navštívili egyptskou 
pyramidu a spoustu dalších atrakcí. Žáci 6. a 7. tříd úspěšně složili zkoušky a získali tak 
svůj první řidičský průkaz. 
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Stominutový běh ke 100. výročí vzniku republiky 
Na 18. 10. 2018 jsme zorganizovali „stominutový“ běh. Ve tři čtvrtě na deset jsme se všichni 
sešli před budovou, ozdobili jsme si oblečení mašličkou z trikolory, vysvětlili si důvod 
dnešního běhu a na písničku Za sto let, která je vytvořena též k tomuto výročí, jsme se 
společně rozcvičili. Pak už se všichni seřadili na startovní čáře a úderem desáté jsme 
vyběhli. Původním cílem bylo uběhnout v stanoveném čase 1918 km, nám se však podařilo 
zdolat více, tedy 1966 km. 
 
 

    
 
Exkurze do Národního technického muzea v Praze 
Dne 17. 10. 2018 jeli žáci 6. ročníku na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. 
V muzeu jsme si prohlédli stálé expozice, např. doprava, architektura, technika v 
domácnosti, měření času a mnohé další. Součástí exkurze byla též prohlídka významných 
pamětihodností Prahy. 
 
Beseda o neduzích stáří 
V úterý 23. října 2018 navštívily naši školu pracovnice Centra sociální pomoci v Litomyšli a 
vyprávěly si s žáky druhého stupně o své práci. Velmi poutavě dokázaly vtáhnout žáky do 
tématu, pomocí speciálních pomůcek si mnozí dokonce vyzkoušeli, jaké to bude, až 
zestárnou. Získali tak potřebnou empatii vůči starým lidem, ode dneška k nim budou jistě 
ohleduplnější. 
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Oslavy 100. výročí založení republiky 
Na poslední školní den před 28. říjnem jsme si naplánovali školní oslavu, kterou jsme 
navázali na již zrealizovaný stominutový běh. Zapojili jsme se do akce Český den s českými 
vlajkami. První dvě hodiny tedy třídy vyráběly a vyvěšovaly státní vlajky. Mnoho jich donesli 
i jednotlivci ze svých domovů. Dokázali jsme jich shromáždit a vyvěsit neuvěřitelných 2 374! 
Poté jsme se sešli na desátou hodinu v tělocvičně školy. Připomněli jsme si význam 
jednotlivých národních barev, společně si zazpívali českou státní hymnu. Žáci obou druhých 
tříd vystoupili s písničkou o naší vlasti. V jejím doprovodu zazněl i motiv naší hymny či 
Vltavy Bedřicha Smetany. Po nich dostali prostor nejstarší žáci školy, kteří si podle scénáře 
pana učitele Miroslava Jirečka připravili divadelní zpracování významných milníků celého 
uplynulého století. Dokonce ve svém vystoupení využili i verše. Celé představení provázela 
postava T. G. Masaryka, který se vyjadřoval k jednotlivým událostem – též ve verších. 
Nakonec jsme si společně zazpívali jeho údajně nejoblíbenější píseň Ach synku, synku.  
 

    
 
Jsem laskavec 
Světový den laskavosti, tedy 13. listopadu, jsme celí natěšení zahájili společným setkáním v 
tělocvičně školy. Na úvod zazněla píseň Petry Janů S láskou má svět naději, jejíž text s 
naším záměrem krásně koresponduje. Potom nemohlo chybět povídání o tom, co je to 
laskavost a jak je člověku úžasně, když nějakou udělá. Než se jednotlivé týmy rozešly 
všemi směry konat dobré skutky, obdržel každý žák i všichni zaměstnanci perníkové srdíčko 
vlastnoručně upečené a ozdobené vedením školy. To byla první laskavost tohoto dne. A 
pak už každý tým realizoval, co si připravil. Někteří odjeli do Záchranné stanice Pasíčka, jiní 
předávali usušené pečivo a ovoce pro zvířátka myslivcům, další navštívili s programem a 
dárečky Domov seniorů či mateřskou školku, kde malým dětem četli. Nechyběly ani sbírky 
oblečení pro zdejší charitu. Některé týmy uklízely různé kouty Litomyšle. Tři třídy měly 
připravenou sbírku pro psí útulek ve Vendolí. Jedna ze tříd si vymyslela program pro vlastní 
babičky a dědečky a uspořádala pro ně dopoledne plné dobrot a aktivit přímo v naší 
budově. 
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Mikulášská nadílka a čertovské řádění 

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

 

    
 

Advent ve škole 

V sobotu 1. prosince jsme přivítali v naší škole rodiče, prarodiče, absolventy, ale i širokou 
veřejnost, aby se společně s námi dozvěděli více o adventním čase a tradicích s ním 
spojenými. Děti pod vedením učitelů předvedly mnoho pestrých vystoupení, připravily 
občerstvení i velké množství výrobků, které mohou být vánočními dárky. Akce slouží k 
upevnění vztahů a spolupráce mezi žáky, učiteli i rodinnými příslušníky. 

 

    
      

Návštěva Divadla S+H 

3.prosince 2018 vyrazili žáci 2. tříd na exkurzi do Prahy, aby si tam užili předvánoční 
atmosféru a podívali se do Divadla S+H. 

 

Vystoupení u vánočního kamionu Coca-Cola jako dárek pro CSP 

Ve čtvrtek 6. prosince projížděl Litomyšlí vánoční kamion Coca- Cola. Naše škola dostala 
příležitost v něm vystoupit s několika písněmi. Výtěžek byl darován Centru sociální pomoci. 

 

Vystoupení na druhé Adventní neděli 

Na neděli se těšily děti z kroužku Hýbeme se s hudbou a druháčci, kteří se měli představit na 
pódiu Zámeckého návrší v rámci Andělských adventních nedělí. Počasí jim však poslalo 
provazy deště, proto muselo být vystoupení malých tanečníků zrušeno a žáci druhých tříd 
provizorně vystupovali v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže. I tak si to pěkně užili a 
přispěli k vánoční náladě, kterou si ve městě společně vytváříme.  
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Máme chytré tělo 

Poslední školní den kalendářního roku 2018 jsme měli příležitost zhlédnout fyzikálně- 
přírodopisně preventivní program Mám chytré tělo. Byl určený pro žáky 3. – 9. tříd a hlavní 
myšlenkou bylo, jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu a kdo nám pomůže splnit naše 
přání. Lektor programu, pan Zezula, zapojil žáky do obsluhy vlastnoručně vyrobených 
pomůcek, na nichž předvedl fungování lidského těla. Uvědomili jsme si, že fyzické tělo úzce 
souvisí s psychikou a je jen na nás, jestli udržíme své tělo v dobré kondici a zdravé pohodě. 

 

    
 

Vlastivědná exkurze žáků 5. ročníku 

Cílem exkurze, kterou uskutečnili paní učitelky s žáky 18. 12. 2018, bylo prohlédnout si 
Pražský hrad a místa, o kterých se žáci učili ve vlastivědě. Prohlídku začali V Chrámu 
svatého Víta. Ukázali si královskou hrobku, kde je pohřben Karel IV. se všemi manželkami, 
český král Jiří z Poděbrad, viděli schránky s ostatky Přemysla Otakara I. i Přemysla Otakara 
II., Svatováclavskou kapli, dveře, za kterými jsou ukryty korunovační klenoty. Prohlédli si 
také Starý královský palác, Vladislavský sál, dívali se z oken, kde proběhla defenestrace a 
udivila je pořádná výška z oken. Prohlídkou pokračovali do Baziliky sv. Jiří, kde je pohřbena 
sv. Ludmila a porovnali rozdíly slohu románského a gotického. Nakonec je na Hradě čekala 
Zlatá ulička a podivovali se nad tím, jak mohli lidé žít v tak malých domečcích. A pak 
pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí a Týnský chrám. Počkali i na 
odbíjení zrestaurovaného Pražského orloje, vzpomněli na 27 popravených českých pánů a 
plni dojmů se vrátili domů. 

    

Den otevřených dveří 

Jelikož jsme chtěli rodičům i veřejnosti nabídnout možnost vidět, jak vypadá výuka na naší 
základní školy a moci si to porovnat s lety, kdy do školy chodili oni, rozhodli jsme se vyučovat 
v sobotu 12. 1. 2019 od 9 do 11.40. Této možnosti využilo přes 150 zájemců a ohlasy byly 
vesměs pozitivní. Mnozí vůbec netušili, s jakými metodami a pomůckami se ve škole setkají, 
a byli příjemně překvapeni. 
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Tvořivé odpoledne pro předškolní děti 

V sobotní odpoledne 12. 1. 2019 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 
mohli si nechat zodpovědět otázky, které jim v souvislosti se zápisem a nástupem jejich 
dítěte do školy nebyly jasné. Bohužel této možnosti využilo jen minimum rodičů, sobotní 
odpoledne tedy příště organizovat nebudeme. 

 

      
 

Lyžařský výcvik 

V neděli 20. ledna se vydali žáci 7. a 8. ročníku na týdenní lyžařský výcvik na Praděd. Bydleli 
v horské chatě Barborka. Cílem kurzu bylo, aby se naučili nebo zdokonalili v lyžování. Kromě 
praktického lyžování se uskutečnily take zajímavé přednášky, například o práci horské 
služby. 

 

    
 

 



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2018/19 

 

35 

 

Projekt Srdce s láskou darované 

Srdce s láskou darované je soutěž, kterou pořádá tým Age a jejím cílem je podporovat 
mezilidské vztahy a spolupráci. Úkolem týmu je vytvořit srdce nebo jiný výrobek a darovat ho 
někomu, kdo ho potřebuje, či si zaslouží.  
Tato možnost zaujala hned tři týmy žáků z naší školy, kteří se rozhodli udělat někomu radost. 
Byly to děti z 2. oddělení školní družiny, jež pod vedením paní vychovatelky Sylvy Špinkové 
vyráběly čokoládové srdce pro kamaráda Tomáška, který trpí svalovou dystrofií.  
Dalším týmem byly děti ze 4. oddělení školní družiny, které s paní vychovatelkou Ludmilou 
Drobnou vytvořily veliké srdce se sušeného pečiva a plodů a darovaly ho lesním zvířátkům. 
Ve sběru a podpoře zvířátek pokračují i po skončení projektu. 
A třetím týmem byla skupinka dětí, které se pravidelně scházejí a navštěvují spolu s paní 
učitelkou Martinou Míkovou seniory v Domově se zvláštním režimem. Protože vidí těžkou 
práci tamějších zaměstnanců a jejich vlídné zacházení s babičkami a dědečky, rozhodli se 
vytvořit srdce andělské, zdobené peříčky, perličkami a hvězdičkami a tři anděly a touto 
nadílkou vyjádřit obdiv všem zaměstnancům domova. Slavnostní předání doprovodili i 
kulturním vystoupením. 

Nejlépe se v soutěži umístilo Srdce pro Tomáška, které obsadilo krásné 9. místo ze 172 
zúčastněných týmů. 

 

    
 

Přednáška o Kazachstánu a Kyrgyzstánu 

Naše škola využila nabídky studentů VŠ a přizvala je, aby 15. 2. 2019 povyprávěli našim 
žákům o svém putování zeměmi, které nejsou příliš často navštěvované obyvateli naší 
země. Studentské vyprávěni se setkalo s velkým ohlasem a jistě rozšířilo obzor všem kteří 
opravdu pozorně poslouchali. 

 

Přednáška o Kanadě a Aljašce – tentokrát v angličtině 

Velmi zajímavou přednášku dne 25. 2. 2019 prezentoval na naší škole pan učitel a 
cestovatel Karel Kocůrek. Představil žákům krásy Kanady a Aljašky, tamní flóru a faunu a 
připomenul české osobnosti známé právě v těchto zemích. Celá přednáška proběhla v 
anglickém jazyce a tak žáci už od čtvrté třídy měli možnost prověřit a zároveň zdokonalit své 
znalosti.    
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Od semínka po niť, aneb jak se tká 

Žáci některých ročníků se vypravili na exkurzi do Trstěnice, konkrétně na Mikšův statek. Paní 
Kmošková je provedla po statku, ukázala zahradu, přilehlou stodolu i sušírnu ovoce a 
seznámila je s historií. Následně se přesunuli do velké seknice, kde se dozvěděli, jak 
zpracovat vlnu a len, jak se předlo na kolovratu a co je třeba udělat, aby se mohl ušít nějaký 
kousek oblečení. Zatím si vyzkoušeli tkaní. Každý z nich si sám vymyslel vzor, zkombinoval 
barvy a vytvořil si na památku originální kousek. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. 

   

     

Karneval na ledě 

Ve středu 6. 3. 2019 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. 
 
 

    
    

Vitamínový den 

V úterý 26. 3. 2019 se konal na naší škole vitamínový den. Jedná se o doprovodný program 
k projektu Ovoce do škol. Stejně jako v předchozích letech si zaměstnanci firmy MK Fruit 
připravili pro děti prvního stupně různé dobroty z ovoce a zeleniny, které jim servírovali 
v nově zrekonstruované školní kuchyňce. Škodní nebyli ani žáci 2. stupně, kteří dostali 
ochutnávku ovocných šťáv přímo do svých tříd. 

  
Den na podporu autismu 
2. duben je již tradičně dnem v modrém, dnem autismu. Tento den slouží především pro 
zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a 
důstojný život. Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní. Většinu 
akcí spojuje modrá barva. Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je 
jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.  
I žáci a pedagogové naší školy si o autismu popovídali a do kampaně se zapojili. 
 

    



Výroční zpráva Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, školní rok 2018/19 

 

37 

 

Velikonoční běh 
Poslední školní den před nadcházejícím velikonočním časem vyšel na Škaredou středu     
17. 4. 2019. O Škaredé středě je známé, že bychom se v tento den neměli mračit, škaredit 
apod., protože kdybychom tak učinili, provázela by nás ošklivá nálada po celý rok každý 
týden ve středu. My jsme se tedy rozhodli případnou nepříjemnou náladu vyběhat a 
uspořádali jsme štafetový velikonoční běh s pomlázkami.  
 

    
 
Ukliďme Česko! 
Žáci naší školy se zapojili do projektu Ukliďme Česko. S nadšením uklízeli úseky, které si 
vybrali a podivovali se nad nepořádkem kolem nás. Prvotní nadšení se změnilo v lítost. Snad 
každý si kladl otázku, co jsou lidé schopni vyhodit a proč nepoužijí nádoby na odpad. Po 
tomto zážitku si většina z nás rozmyslí, zda odpadky hodíme na zem! 
 

    
 
 
Poznávací zájezd do Anglie 
Ve druhém květnovém týdnu 19 žáků naší školy procestovalo kus Evropy. Čekalo je krátké 
zastavení v Bruselu, přenocování ve francouzském Calais a především návštěva ostrovní 
Anglie. Během pár dnů tak žáci viděli univerzitní Oxford, záhadný Stonehenge, přímořský 
Brighton, královské sídlo Windsor, gotický hrad Warwick a samozřejmě kosmopolitní Londýn. 
Při tom si vyzkoušeli jaké to je bydlet v anglických rodinách, procvičili angličtinu, ochutnali 
místní speciality a na vlastní kůži zakusili rozmary anglického počasí. 
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Malá technická univerzita 
7. 5. 2019 a 3. 6. 2019 se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili Malé technické univerzity. Bylo jim 
vybráno téma Malý architekt. Naučili se nové pojmy z architektury např. půdorys, technický 
nákres, příčky, jaké máme druhy střech apod. Vyzkoušeli si stavět z lega různé domy dle své 
fantazie nebo podle technického nákresu. Ze špachtlí vyráběli vlastní technické nákresy. Na 
konci dostali diplom - Malý architekt. Výběrem této aktivity jsme podpořili technické 
vzdělávání žáků. 
 

    
 
Beseda s para hokejisty P. Doležalem a T. Kvochem 
V Zámecké jízdárně uspořádala 10. 5. 2019 naše škola besedu se dvěma parahokejisty. 
Zájem o ni projevily všechny ročníky a nikdo nelitoval. Po zajímavém vyprávění byl prostor i 
na dotazy diváků. Pro naše žáky to byla velmi zajímavá příležitost rozšířit si obzor i o oblast 
života tělesně postižených lidí. 

 

    
 
Oslava Dne dětí v klášterních zahradách 
Na 3. 6. jsme naplánovali oslavu Mezinárodního dne dětí. V krásném a příjemném prostředí 
Klášterních zahrad vystoupili pod korunami stromů děti navštěvující školní divadlo Šmrnc se 
svojí pohádkou o hrochovi Obludvíkovi, starší žáci z divadla Double Šmrnc měli luxusně 
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připravený muzikál Děti z Bullerbynu a děti z kroužku Hýbeme se s hudbou proložily obě 
představení svými tanečky. 
 
 

    
 
Sběr starého papíru 
V letošním roce jsme zorganizovali dva odvozy starého papíru. Jeden na podzim 4. 10. 2018 
a druhý na jaře 26. 4. 2019. Nasbírali jsme na podzim 17 585 kg surovin a na jaře 21 359 kg 
surovin, což je celkově náš rekord. Peníze za sběr budou použity na nákup herních prvků na 
školní zahradu. 
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 na ISŠT Vysoké Mýto a na Střední školu stavební 

- Planetárium a hvězdárna Hradec Králové 

- vánoční exkurze do Prahy 

- vlastivědné exkurze do Prahy  

- návštěva poslanecké sněmovny… 

- beseda s Věrou Sosnarovou – pamětnicí, která přežila gulag 

- beseda s para hokejisty P. Doležalem a T. Kvochem 

- návštěva Dne otevřených dveří Integrovaného záchranného systému 

Také pro žáky organizujeme různé besedy, např. s pracovníkem Informačního poradenského 
střediska při Úřadu práce panem Kudláčkem, s panem Rádkem z Městské policie,… 

       

   

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, vystoupení žáků ZUŠ B. Smetany Chvění, 
vystoupení tanečního studia ÉRA a další). Menší děti cestovaly například i do Prahy do 
Divadla Spejbla a Hurvínka. 

Ani litomyšlské Kino Sokol nezanedbáváme. Zúčastnili jsme se promítání filmů spojených 
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s diskusí v rámci festivalu Jeden svět na školách, projekce navštěvují všechna oddělení 
školní družiny, v závěru roku se na pohádku Jak vycvičit draka byly podívat všechny ročníky. 

 

Pravidelné návštěvy Městské knihovny Litomyšl 

Žáci se svými učiteli pravidelně navštěvovali knihovnu, kde se účastnili mnohých besed se 
spisovateli (př. Petra Braunová, Eliška Polanecká, pí. Eckertová apod.) nebo se účastnili 
programů – např. Čelem vzad, Jak se vaří knížka apod. Jindy se jen tak seznamovali 
s prostředím knihovny a s tím, jak půjčování knížek funguje. A 30. 5. 2019 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 „hledání pokladu“, k šipkované, opékání 
buřtíků či vybíjené v pyžamech, další provozovaly jiné aktivity tmelící kolektiv, např. 
fotbalgolf, bowling či společné vaření večeře. 

 

    
 

Seznamovací setkání budoucích prvňáčků ve škole 

Ve středu 12. 6. 2019 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.  

 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

 

třída termín místo 

1.A + 1.B 14. 6. 2019 Častolovice 

2.A + 2.B 9. 5. 2019 VIDA Brno 

3.A + 3.B 16. 5. 2019 VIDA Brno 

4.A + 4.B 13. 6. 2019 VIDA Brno 

5.A 25. 6. 2019 Růžový palouček 

5.B 5. 6. 2019 Nedošín 

6.A 29. 5. 2019 Brno 

6.B 30. 5. 2019 Dolní Morava 

7.A 10. 6. 2019 Brno 

7.B 25. – 26. 6. 2019 Plzeň 

8.A 4. – 5. 6. 2019 Liberec 

9.A 11. – 13. 6. 2019 Řadov 
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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.  

V tomto školním roce probíhala korespondenční část, na podzim následujícího školního roku 
přijedou žáci německých škol na týden do Litomyšle a na jaře na oplátku vyrazí naši žáci do 
Německa. 

 

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 2. 10. 2018 proběhly volby a členy výkonného výboru zapsaného spolku Naše škola v 
Litomyšli se stali: 
1.A Zuzana Černá 
1.B František Pokorný 
2.A  Pavlína Dvořáková2 
2.B  Petra Bílá 
3.A  Pavla Krsková 
3.B  Jiří Rosypal 
4.A  Olga Radimecká 
4.B  Božena Nezbedová 
5.A  Eva Doležalová 
5.B  Tomáš Koutný            
6.A  Pavla Filipi 
6.B  Dagmar Hanusová 
7.A  Alena Žroutová 
7.B  Ladislav Klement 
8.A  Pavel Kovář 
9.A  Ludmila Sádovská 
 
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 200,- 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. 
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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. 

 

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, apod.) a více vést děti ke 
sportu např. opětovným otevřením sportovně zaměřených kroužků či organizací společných 
běhů. 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. 2019 
 
 
Mgr. Miroslava Jirečková 
ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne ………………… 


