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Škola je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Pod názvem Základní škola Letohrad, U Dvora 745 byla škola zařazena do sítě škol
s účinností od 1. 1. 2008, a to na adrese U Dvora 745, 561 51 Letohrad.
Zřizovatelem školy je Město Letohrad.
Statutárním orgánem organizace je Mgr. et Bc. Hana Pavlíčková. Pravomoci a
povinnosti ředitelky organizace vyplývají ze školského zákona. Zástupcem ředitelky
je Mgr. Kamila Náglová.
Škola je plně organizovaná s devatenácti třídami základní školy. Sídlí ve dvou
budovách, a to na adrese U Dvora 745 a na adrese Jablonská 100 (tzv. Orlice).
Součástí právního subjektu v daném školním roce 2016/2017 bylo pět oddělení
školní družiny. Tři U Dvora, dvě na Orlici. Školní jídelna sídlí U Dvora. Na pracovišti
na Orlici je výdejna. Jídelna stravuje i cizí strávníky.
Škola poskytuje vzdělání i dojíždějícím žákům z obcí Nekoř, Šedivec, Mistrovice,
Verměřovice, Lichkov, Lukavice nebo Dolní Dobrouče, a to především na druhém
stupni. První stupeň navštěvují převážně místní děti.

V roce 2016/2017 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Pomáháme dětem vkročit do života.“

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Zahájení školního roku

1. září 2016

Konec prvního pololetí

31. ledna 2017

Konec druhého pololetí

30. června 2017

Podzimní prázdniny

26. a 27. října 2016

Vánoční prázdniny

23. prosince 2016 až 2. ledna 2017

Pololetní prázdniny

3. února 2017

Jarní prázdniny

6. až 10. března 2017

Velikonoční prázdniny

13. a 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2017

Ředitelské volno

18. listopadu 2016
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Charakteristika školního roku
Školní rok 2016/2017 byl rokem, kdy do prvního ročníku nastoupilo nejvíce žáků za
poslední roky. Otevřeli jsme tři třídy s průměrným počtem 21 žáků. Ve srovnání
s minulým rokem to je celkem o 31 žáků více.
Z toho důvodu byla navýšena od školního roku 2016/2017 kapacita školní družiny z
původních 80 na 120 dětí. Otevřeli jsme tedy pět oddělení.
Školní rok 2016/2017 přinesl inkluzi. S ní přišly nové povinnosti i nové možnosti –
vyšší počet asistentů pedagoga, plán pedagogické podpory, pedagogická intervence.
Školní rok 2016/2017 byl rokem přípravy dvou velkých projektů. Pod záštitou
zřizovatele jsme připravovali podklady pro dotační titul IROP: projekt Letohrad –
modernizace základních škol.
Dále jsme podali žádost v rámci operačního programu OP VVV – tzv. šablony.
Zaměřili jsme se především na vzdělávání pedagogů.
Ve školním roce 2016/2017 jsem se díky projektu Laborky.cz stali Centrem
regionální podpory. Spojili jsme se s dalšími třinácti školami v ČR. Jednou měsíčně
pořádáme ve škole semináře na různá vědecká témata.
Školní rok 2016/2017 byl rokem, kdy jsme opět zazářili v rámci soutěže Pohár vědy.
Školní rok 2016/2017 vyvrcholil tradiční Zahradní slavností.
Byl to pestrý rok. Byl to zajímavý rok. Byl to vydařený rok.

Zahájení školního roku
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září. Ředitelka přivítala společně
se starostou Petrem Fialou 65 prvňáků a jejich rodiče před budovou školy U Dvora.
Slavnostního uvítání se účastnili tradičně i žáci z Orlice. Dětem byli představeni žáci
deváté třídy, kteří si nad nimi v rámci projektu „Pomáháme mladším“ převzali pro celý
školní rok patronát.
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Tento projekt začíná již v osmých třídách. Žáci pomáhali při organizaci Dne
otevřených dveří pro budoucí prvňáky i při samotném zápisu dětí do prvních tříd.
Také připravovali Pohádkový les pro děti Mateřské školy U Dvora.
V projektu pokračovali od 1. září v devátých třídách. Vzhledem k poměru žáků
devátých a prvních tříd byli starší žáci rozděleni na tři skupiny, které držely
„ochrannou ruku“ nad svými mladšími spolužáky. Potkávali se spolu i při různých
aktivitách během školního roku.
Toto propojení věkových kategorií pomáhá dlouhodobě budovat dobré, zdravé klima
školy.

ČINNOST ŠKOLY

Laborky.cz
Naše škola se v únoru 2017 zapojila do evropského projektu Celorepubliková síť
Laborky.cz v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Centrem
projektu je Gymnázium ve Slaném, které se podílí i na přípravě známého televizního
pořadu Zázraky přírody.
Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení
zkušeností formou on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových
odpoledních. Po dobu tří let, jedno odpoledne v měsíci, proběhne setkání v naší
škole, kde učitelé z okolních základních, ale i mateřských škol budou pracovat v
oblasti přírodovědné gramotnosti. Cílem je badatelsky orientovaná výuka s podporou
kreativity žáků a tvorby žákovských výrobků, podpora informatického myšlení a
podpora práce se zahraničními zdroji. Tato síť center má v prvním roce 14 škol
z celé republiky. Každý rok se přidají další školy a cílový stav je 42 center.
Pro realizaci projektu škola získá technické vybavení v hodnotě 300 000 Kč.
V každé škole pracují tři učitelé při realizaci projektu. U nás to jsou Mgr. Roman
Nožka, Mgr. Veronika Koubová a Mgr. Martina Vévodová.
Od února do června probíhalo „zahřívací kolo“ a projektových odpolední se účastnili
učitelé a žáci naší školy. Pracovali jsme na tématech: Proč se solí silnice?, Měříme
teplotu, Kde se vzalo světlo? a dalších. Z každého odpoledne vznikají pracovní listy a
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další materiály a výrobky. Jak odpoledne probíhají, se můžete podívat např.
http://dumy.cz/material/165996-luminiscence , protože z každého programu je
zpracováván krátký medailonek.
V následujících měsících budeme oslovovat okolní školy a školky a zvát je na naše
odpoledne. Chceme si vzájemně vyměňovat nápady a zkušenosti v oblasti
přírodovědných bádání. Umožníme okolním školám využít získané technické
vybavení.

Čtu, čteš, čteme, aneb Záložky z knih spojují školy
Během prvních dvou měsíců školního roku se naše škola zapojila do mezinárodního
projektu Čtu, čteš, čteme, aneb Záložky z knih spojují školy.
Díky tomuto projektu jsme se spojili se slovenskou Základní školou Ferenca
Kazinczyho s vyučovacím jazykem maďarským.
Do projektu se zapojily 7. a 8. ročník, zhruba 100 žáků. Každý z nich vytvořil záložku
do knihy. Vznikla tak série záložek, které jsme spolu s propagačními materiály školy i
města Letohradu zaslali na Slovensko. Balíček obdobného obsahu přišel i k nám.
Projekt měla na starost Mgr. Taťána Sýkorová. S výtvarnou stránkou pomáhala Mgr.
Pavlína Mebrouk.

Projekt Letohrad – Niemcza = Spolu o historii
Škola se zapojila do mezinárodního projektu Města Letohrad. Setkání žáků
letohradských základních škol a školy z Niemczy bylo jednou z částí tohoto projektu.
Tři dny strávily děti při společných
aktivitách v Letohradě, tři dny v Niemczy.
Základem společné práce byly výtvarné
dílny a výsledkem portréty měst. V rámci
přípravy Mgr. Pavlína Mebrouk, vedoucí
této části projektu, zjistila, že určité stavby
obou měst vykazují známky podobnosti. A
tak vznikla série obrázků nazvaného Podobnost – Portrét měst. Součástí programu
bylo také zhotovení papírových postaviček, které spoluvytvářely maketu „Velké
obrany Niemczy“ zachycující rok 1017.
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Žáci díky tomuto projektu poznali stejně staré děti z Polska, poznali i města, ve
kterých žijí. Po celou dobu pracovali ve smíšených česko-polských skupinách.
Vytvořená díla byla vystavena v rámci výstavy malířského plenéru pro dospělé
v areálu letohradského zámku.
Projekt probíhal v květnu a červnu 2017.

Školní projekty
Jako každý rok jsme na první polovinu září naplánovali pro všechny třídy třídnický
den. Účelem této akce je poskytnout třídním kolektivům a jejich učitelům možnost
strávit jeden den při společné činnosti. Devátý ročník navštívil tradičně Střední
průmyslovou školu v Letohradě, kde pro ně byla připravena prohlídka školy a
program. Prvňáci strávili tento den se Základní kynologickou organizací v Letohradě,
která pro ně připravila program „Potkáváme se“. Členové kynologické organizace
seznámili děti s pravidly chování při setkání s cizími psy, vysvětlili, jak je vychovávat.
Mediální výchova je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci osmé
třídy se po celý rok starali o předávání příspěvků o činnosti školy do Letohradského
zpravodaje. Novinkou byly rozhovory, které žáci pořizovali se svými spolužáky, kteří
v něčem vynikají, nebo s lidmi, kteří je nějakou svojí aktivitou oslovili. Každý týden se
střídaly moderátorské dvojice, aby informovaly žáky i učitele o dění ve škole
v pravidelné rozhlasové relaci, kterou sami připravovali. Žáky v této aktivitě letos
vedla a podporovala Mgr. Monika Čadová.
Pro školní rok 2016/2017 jsme připravili jeden celoškolní projekt. Den Země jsme
uspořádali v květnu. Tentokrát se konal v Lomu. Jedná se o jednodenní projekt. Pro
žáky si učitelé připravili mnoho tematicky pestrých disciplín. Třídily se odpadky dle
doby rozkladu, hledal se poklad podle azimutu, pracovalo se s přírodninami a plnily
další úkoly.
Další aktivity se se časově i tematicky vázaly na období adventu.
Rozsvěcení vánočního stromečku se konalo 5. prosince. Program si pro první
stupeň připravil 5. ročník. Akce byla spojena s návštěvou Mikuláše, kterou zajistili
žáci 9. ročníku. Zhodnotili chování dětí ve škole, a protože neshledali nic závažného,
děti odměnili. Navštívili také třídy sídlící na Orlici a Mateřskou školu U Dvora.
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Druhým projektem tohoto období je Bavíme se navzájem. Pro poslední den před
vánočními prázdninami 8. ročník zorganizoval pro druhý stupeň soutěže v různých
disciplínách. Vrcholným číslem každé třídy bylo společné taneční vystoupení.
Na tento tradiční program se přicházejí podívat i naši bývalí žáci.
Vánoční vystoupení prvňáků pro rodiče se už stalo pevnou součástí našeho
školního roku. Žáci pro své blízké připravili krátká vystoupení, která shrnovala, kolik
věcí se za necelých pět měsíců ve škole naučili. Žáci osmého ročníku připravili
pohoštění ve školní kavárně.
Zimní den strávili všichni žáci sportováním. Někteří se vydali bruslit, jiní lyžovat,
sáňkovat, nebo běžkovat. Rozloučili jsme se tak s prvním pololetím.
Pátek před jarními prázdninami patřil Karnevalu. Pořádá jej pro celý 1. stupeň 5.
ročník. Přehlídku masek, soutěže, tanec si děti náramně užily.
Každoročně od března do května probíhá ve 4. a 5. ročnících projekt zaměřený na
dopravní výchovu. Děti postupně probíraly dopravní předpisy, připomínaly si
základy zdravovědy, besedovaly s policisty.
Cvičné jízdy na dopravním hřišti si v Lanškrouně
vyzkoušely obě čtvrté třídy. Na páté třídy čekala
jízda zručnosti za školou. Vyvrcholením byla
praktická část pro 5. ročník – jízda na kole po
Letohradě, kterou pomáhala zajišťovat místní
Policie ČR a Městská policie. Tzv. nanečisto si
trasu páťáci zkusili projet den předem, a proto při vlastní „zkoušce“ všichni obstáli.
Letos se podruhé škola zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Jedná se o projekt,
jehož cílem je učinit knihu a její příběh přitažlivými pro malé čtenáře. Ve školní
družině jak U Dvora, tak na Orlici se jednou v týdnu dětem četlo. Příběhy byly různé,
od pohádek, přes veselé povídky po knihy dobrodružné, dokonce strašidelné.
Předčítali především rodiče a prarodiče našich žáků. Tento projekt mezi nimi našel
velikou podporu. V následujícím školním roce v něm budeme pokračovat.
V květnu 2017 proběhla Zahradní slavnost. Žáci a tradičně i učitelský sbor si
připravili vystoupení pro veřejnost, především pro rodiče a další blízké.
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Slavnostní den začal již dopoledne generálkou v kulturním domě. Odpoledne
pokračoval Dnem otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout celou školu.
V učebně přírodních věd na ně čekaly pokusy a bádání. Někteří využili nabídky
sportovních aktivit. Na chodbách byly vystaveny práce žáků z předmětů zeměpis a
výchova ke zdraví. Program si připravila i školní knihovna atd. Pro pohoštění sloužila
kavárna, kam zákusky napekly maminky žáků. Obsluhu měly na starost žákyně
školy. Kdo neměl chuť na sladké, mohl si dát párek v rohlíku.
Hlavní program probíhal v Kulturním domě. Skládal se z vystoupení jednotlivých tříd.
Jejich spojovacím prvkem byla pohádka a dobrodružství. Diváci zhlédli různá
ztvárnění pohádek, hudební čísla atd. Velký ohlas sklidilo např. společné hudební
vystoupení první třídy a žáků druhého stupně, kdy hudebními nástroji byly popelnice,
nebo světelný tanec ve tmě žáků 6. A. Na mnohých představeních se podílelo více
učitelů a žáci více tříd.
Zaměstnanci školy překvapili hudebním vystoupením.
Společný závěr školního roku se konal 29. června v Orlovně den před rozdáváním
vysvědčení. Tradičně jej měli v režii žáci 9. ročníku.
Odměnou jsme poděkovali těm, kteří významně reprezentovali školu (vědomostní,
sportovní, umělecké soutěže).
Slavnostní rozloučení s absolventy školy proběhlo odpoledne v obřadní síni
letohradského zámku za účasti starosty města pana Petra Fialy. Přítomni byli také
rodiče žáků. Program doprovodili hudbou učitelé a žáci zdejší Základní umělecké
školy. Absolventi základní školy obdrželi upomínkový dárek.

Exkurze, divadla, přednášky, besedy, soutěže
Během roku se konalo velké množství kulturních akcí a
besed, navštěvovali jsme divadla, výstavy a muzea.
Uspořádali jsme také celou řadu exkurzí a školních výletů.
Divadelní představení si také připravili žáci navštěvující
dramatický kroužek na Orlici. Poprvé vystoupili
s pohádkou O dvanácti měsíčkách v dubnu. S druhým
vystoupením, které představili v červnu, se s dramatickým

7

kroužkem rozloučili. Obě představení se nesmírně vydařila. Děti vedla Emilie
Hubálková.
Přehled základních exkurzí, přednášek a divadelních představení

téma exkurze

předmět,
ke kterému se
exkurze vztahuje

Místo

ročník

měsíc

Velká válka (VČ muzeum)

Pardubice

D

9.

září

Archeopark

Všestary

D

6.

říjen

Hvězdárna

Hradec Králové

Z

Knihovna

Letohrad

Čj

6.

říjen

Městské muzeum

Ov

Úřad práce

Ústí nad Orlicí

Volba povolání

9.

říjen

SŠ a SOU automobilní Ústí n.O.

Ústí nad Orlicí

Volba povolání

9.

listopad

Návštěva knihovny

Letohrad

Čj

1.

březen

Legiovlak

Letohrad

D

5.,8.,9.

duben

Technické muzeum

Brno

Fy

8.

duben

Divadlo Polárka

Čj

Hranický kras

Hranice

Z

9.

duben

Villa Nova

Uhřínov

ČLS

4.

červen

Praha

Praha

ČLS

5.

červen

Pasování prvňáků na čtenáře

Letohrad –
knihovna

Čj

1.

červen

PSŠ Letohrad – Technické hry

Letohrad

Volba povolání

8. (8
žáků)

červen
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přednášky, besedy

místo konání

předmět

ročník

měsíc

Síla lidskosti (Sir Nikolas Winton)

Kulturní dům,
Letohrad

D

5. – 9.

listopad

Austrálie (Mgr. Kocůrek)

ZŠ

Aj, Z

6. – 9.

únor

Josef Zimovčák – Na kole dětem

ZŠ

ČLS, Z, Ov

5. – 6.

březen

Jeden svět na školách

Orlovna, Letohrad

ČLS, Ov, Z

4. – 9.

březen

Zubní hygiena

ZŠ

ČLS

1.- 3.

duben

Papoušci – létající barevné klenoty

ZŠ

ČLS

1.– 3.

červen

2. světová válka v regionu

ZŠ

ČLS

5.

červen

divadelní představení

místo

předmět

ročník

měsíc

Pipi Dlouhá punčocha

KD

Čj

1.- 4.

listopad

Řachanda

KD – filmová pohádka

1.- 9.

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ

KD

Hv

1.- 9.

prosinec

Listování

KD

Čj

1.- 9.

únor

Čarodějný sál

KD – Animo Žamberk

Čj

1. – 3.

březen

Výchovný koncert ZUŠ

KD – ZUŠ Letohrad

Hv

1.- 2.

květen

Netopýr

HK, Klicperovo divadlo

Čj

7.

červen

Tři mušketýři

HK, Klicperovo divadlo

Čj

9.

červen

Naše škola a pomoc jiným
Od dob, kdy naši školu navštěvovali žáci se závažným zrakovým postižením, se
v polovině října zapojujeme do charitativní akce „Bílá pastelka“. Sbírku uspořádali
tradičně dobrovolníci z řad žáků 9. ročníku. Pastelky nabízeli nejen svým
spolužákům ve škole, ale procházeli také ulicemi města.
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Podařilo se jim vybrat 10.209,- Kč. Byla to jedna z nejvyšších částek v regionu.
Dívky, které se na tomto nečekaném výsledku podílely, byly pozvány na akci
Poděkování nejlepším, jež pořádala Bílá pastelka a SONS za podpory hlavního
města Prahy. Uskutečnila se v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.
Garantem této akce je v naší škole Mgr. Hana Hanáková.
V neposlední řadě podporuje naše škola v rámci projetu adopce na dálku
vzdělávání konkrétního dítěte v Africe. V rámci této aktivity jsme spolupracovali s
agenturou Pro-contact.
Kontinuálně navazujeme na projekt Letem světem, který proběhl v květnu 2016.
V rámci něho se mj. vybíral finanční obnos právě na podpoření vzdělávání jednoho
dítěte v lokalitě, kde vzdělávání je výsadou.
Ve školním roce 2016/2017 se naše škola stala adoptivním rodičem guinejského
chlapce Mohameda Lamine Silly. Mohamed si ve škole vedl velmi dobře. Obdrželi
jsme jeho pololetní vysvědčení spolu s obrázky a ukázkami jeho práce ve škole.
Bohužel došlo k tomu, že po 10 letech činnost agentura Pro-contact s tímto
podpůrným programem skončila. Z tohoto důvodu budou děti ve škole pod vedením
školního parlamentu vybírat ve školním roce 2017/2018 nového adoptivního
kamaráda, kterému z již vybraných peněz zaplatíme školní docházku na příští školní
rok.
Garantem adopce na dálku je Mgr. Veronika Koubová.
Běháme pro… podporuje každý rok jednu z příspěvkových organizací města. Za
naši školu se do této akce pravidelně zapojuje školní družina.
Prostřednictvím přednášky pana Josefa Zimovčáka jsme podpořili nadaci Na kole
dětem. Žáci 5. a 6. ročníku, kteří se programu účastnili, se mohli také projet na
historickém kole.
V hodinách výtvarné výchovy navrhovali žáci 6. ročníku motiv na dárkový šek pro
tuto nadaci, který následně předalo Město Letohrad.
Žáci měli možnost přispět také na nadaci „Srdíčkový den“, s níž naši školu navštívili
jako každý rok studenti Letohradského soukromého gymnázia. Tato organizace
pomáhá vážně nemocným dětem odkázaným na domácí péči rodičů.
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Svým žákům představujeme také charitativní projekt Čtení pomáhá. Každá přečtená
kniha znamená imaginárních 50,- Kč. Tento obnos může člověk darovat na konkrétní
akci nebo konkrétnímu člověku. Výběr záleží na čtenáři.
Škola se nemůže zapojovat do podpory jiné organizace. Nicméně nic nám nebrání,
abychom naše žáky podporovali v návyku, že pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují,
je normální. Získávají a posilují tak pozitivní vztah k charitativní činnosti jako takové.

ŽÁCI
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. ročníku se díky změně zákona posunul z přelomu ledna a února na
měsíc duben. Zápis budoucích žáků pro školní rok 2017/2018 proběhl v pátek 7. 4.
2017 v hlavní budově školy. V rámci zápisu
se opět prezentoval místní hokejbalový klub.
Do prvního ročníku bylo zapsáno celkem 73
dětí, pět zákonných zástupců požádalo o
odklad školní docházky. Žádostem bylo
vyhověno. Ve školním roce 2017/2018 jsou
otevřeny dvě první třídy – 1. A v budově U
Dvora, 1. B v budově na Orlici.

Příprava předškoláků na vstup do školy
Vstup dítěte do školy je důležitý okamžik v jeho životě. Pro některé to může být
těžké, přestože se do školy těší. Abychom budoucím žákům školu představili,
pořádáme pro ně dvě základní akce – Den otevřených dveří v měsíci březnu a dvě
hodinová odpolední setkání v měsíci červnu. Jedno tedy probíhá před zápisem,
druhé po něm.
Cílem prvního setkání je, aby se budoucí prvňáci a jejich rodiče seznámili s
prostředím školy. V rámci červnových setkání se dítě potká ve své budoucí třídě se
svými budoucími spolužáky a se svou třídní učitelkou. Aktivity, kterým se děti věnují,
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jsou zaměřeny na rozvíjení řečových dovedností, posilování grafomotorických
dovedností a trénování jemné motoriky.
Na Dni otevřených dveřích a na zápisu se podíleli žáci osmých tříd. Vychází to
z dlouholetého projektu „Pomáháme mladším“. Projekt pokračuje od září, kdy se
z osmáků stali deváťáci a tím také patroni nových prvňáků.
Naše škola dělá maximum pro to, aby děti překonaly připadnou nejistotu a obavy ze
vstupu do základní školy, kterou mohou některé z nich pociťovat.

Podpora žáků se specifickými potřebami
Podpora žáků se specifickými potřebami je jednou z kompetencí výchovné
poradkyně. Tou byla Mgr. Hana Hanáková.
Jejím úkolem je příprava individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se
specifickými potřebami a pro žáky nadané.
V tomto školním roce jsme měli v naší škole na základě vyšetření v pedagogickopsychologické poradně vedeny dva žáky mimořádně nadané, devatenáct žáků se
zdravotním postižením, tj. s prokázanými specifickými poruchami učení, pět žáků
mělo zdravotní znevýhodnění. Tato kategorie zahrnuje poruchy pozornosti. Čtyři žáci
měli sociální znevýhodnění. Jednalo se jednak o cizince, jednak o dvě děti ze
sociálně slabých rodin, které potřebovaly pomoc a podporu.
Individuální vzdělávací plán využívalo pro své vzdělávání deset žáků. V jedné čtvrté
třídě pomáhal jednomu žáku v jeho práci asistent pedagoga. V páté třídě měli dva
žáci pedagogického asistenta a pomoc pedagogických asistentů využívali dva žáci
v sedmé třídě. Celkem tedy v naší škole působilo pět asistentů.
V důsledku změny způsobu podpory žáků byla u sedmi žáků realizována tzv.
pedagogická intervence. Ta slouží k tomu, aby s žákem bylo pracováno individuálně,
a to buď v době před vyučováním, nebo po něm. Opatření slouží v případě nadaného
žáka i v případě žáka, který potřebuje vícečetné opakování, popř. dovysvětlení.
Podle zpráv z PPP byly žákům poskytovány doporučené úpravy v učivu, úpravy
metod výuky, nebo jim byla doporučena podnětná literatura s příklady.
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Naši školu navštěvovali také talentovaní žáci, kterým vycházíme vstříc úpravou
rozvrhu. V letošním roce se to týkalo sportovně nadaného žáka ve čtvrté třídě.
Mimořádně nadaní žáci, kteří vynikají v matematice, navštěvovali 1. ročník a 2.
ročník.
V dubnu 2017 nastoupila do druhé třídy dívka z Mongolska. Její znalost češtiny byla
nulová. Pracovala s ní třídní učitelka. Také jsme navázali spolupráci s organizací
MOST Pardubice, která hradila dvě hodiny češtiny týdně navíc. Na tuto činnost se
nám podařilo zaměstnat externistu.
Je samozřejmostí, že se učitelé individuálně věnují nejen žákům se speciálně
vzdělávacími potřebami, ale i žákům ostatním.
Poradkyně nabízí konzultace nejen rodičům, jejichž děti potřebují zvýšenou péči, ale
i těm, kteří chtějí poradit s nějakým problémem či prodiskutovat nastalou situaci.
Výchovná poradkyně má zároveň v kompetenci problematiku přijímacího řízení žáků
na střední školy, poskytuje tedy konzultace i v této oblasti.

Prevence rizikového chování a podpora žáků
Metodička prevence Mgr. Kamila Náglová vypracovala plán prevence rizikového
chování, který kromě práce s dětmi zahrnoval i vzdělávání pedagogů. Preventivní
témata jsou zařazena přímo do výuky v předmětech Výchova ke zdraví a
do Občanské výchovy, ale samozřejmě se prolínají a objevují ve všech předmětech.
Nezastupitelnou a důležitou práci při budování bezpečného klimatu školy odvádějí
třídní učitelé při práci se svou třídou.
Pravidelně v září procházejí 4. a 6. ročníky několikadenním adaptačním kurzem.
Cílem akce To jsme my! je upevnit třídní kolektiv před nástupem puberty v nižším
z ročníků. Aktivity mají za cíl podpořit spolupráci, sebedůvěru. Učitelé se zaměřují na
cvičení pozornosti, soustředění. Žáci si zkoušejí na modelových situacích řešit různé
druhy problémů.
Adaptační pobyt na prvním stupni trvá dva dny. Metodicky jej vede Mgr. Jitka
Faltusová. K ní se připojuje třídní učitel dané třídy.
V 6. ročníku se zaměřujeme na podporu dobrých vztahů mezi žáky, vytváření
kvalitních, pozitivních vazeb, sebepoznání, toleranci. Vycházíme z toho, že
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z okolních vesnic přijde do 6. ročníku spousta nových dětí a je třeba nastavit
atmosféru kolektivu tak, aby byl přátelský, vstřícný, tolerantní. Aktivity při pobytu jsou
zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci, řešení problémů, nastavení
pozitivních vztahů ve třídě. Další aktivity rozvíjejí empatii, důvěru a vzájemný respekt.
Na druhém stupni trvá adaptační pobyt tři dny.
Akce se i letos konala v Dolní Čermné. Do její
přípravy a realizace se zapojili Mgr. Tomáš
Pačínek a Mgr. Milenou Moravcovou. Tým vždy
doplnil třídní učitel.
V obou případech pracuje se třídou část pobytu
také pedagogicko-psychologická poradna.

Policie České republiky ve spolupráci s Městkou policií Letohrad zajišťuje naší škole
program, kterým vrcholí dvouletý kurz dopravní výchovy ve 4. a 5. ročníku. Jedná
se o průjezd městem na kole. Tato akce má zásadní význam pro bezpečnost žáků.
Mnohdy jezdí na kole do školy, do základní umělecké školy apod. Nácvik v reálném
provozu tedy vítáme.
V oblasti prevence dlouhodobě a pravidelně spolupracujeme se dvěma externími
organizacemi.
První z nich je pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí. Krajské
centrum primární prevence při této organizaci pro nás připravuje programy pro třídní
kolektivy, poskytuje odborné konzultace při řešení výchovných a výukových
problémů. Podílí se tak na řešení problémových situací, které ve škole nastaly,
okamžitě při jejich vzniku.
Jejich preventivní aktivity jsou zapojeny také do adaptačních pobytů jak čtvrtých, tak
šestých ročníků.
Pod metodickým vedením poradny probíhal preventivní program téměř celý školní
rok také ve třídě 1. B. Dvě setkání vedla sama poradna – Začátek a Vrstevnický
program.
V 7. ročníku byl realizován sociometrické šetření SORAD s následným Vrstevnickým
programem.
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Využili jsme nabídky PPP a v 5. ročníku proběhl program Líbí, nelíbí. Hlavním
tématem je prevence sexuálního zneužívání.
Druhá z nich je nezisková organizace ACET Chrudim. Do tříd druhého stupně
přichází se svými preventivními programy Ing. Petr Kadlec, a to dvakrát za školní rok
do každé z nich. Pro ročníky volíme vždy taková témata, která odpovídají věku žáků
a pojednávají o tématech, která jsou pro daný věk postojově klíčová:

6. ročník

Bolest – nemoc jménem šikana

6. ročník

Skrytá nebezpečí internetu I

7. ročník

Moderní je nekouřit

7. ročník

Skrytá nebezpečí internetu II

8. ročník

Láska, AIDS, vztahy

8. ročník

Přátelství a láska

9. ročník

Světová náboženství a sekty

9. ročník

Holokaust a předsudky

Tato setkání jsou jak třídními učiteli, tak žáky velice ceněné. Velmi dobře
promyšlenou strukturou vtáhnou žáky emočně do problematiky. Vliv na jejich
přemýšlení o daných tématech a následně na chování je tedy vysoký. Původně měly
programy délku dvou hodin. Od letošního roku jsme se rozhodli využít nabídky ze
strany lektora a program o hodinu prodloužili.
Preventivní peer program s názvem Hrou proti AIDS proběhl v 9. ročníku v únoru.
Tímto projektem dlouhodobě spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou Ústí
nad Orlicí. Akce má velký význam mj. proto, že informace předávají studentky jen o
pár let starší než naši žáci.
Do preventivních aktivit patří spolupráce s kurátorkou pro mládež z Městského úřadu
Žamberk.

Kurzy
Plavecký výcvik probíhal tradičně v podzimních měsících v bazénu v Ústí nad Orlicí
pod vedením tamější Plavecké školy. Předplavecký kurz byl určen pro žáky druhého
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ročníku, základní pro žáky třetího ročníku a zdokonalovací pro žáky čtvrtého ročníku.
Každá skupina absolvovala 10 lekcí po 90 minutách.
Lyžařského kurzu v obvyklé destinaci v Říčkách v Orlických horách se zúčastnilo 43
žáků sedmého ročníku. 7. A absolvovala výcvik v termínu od 9. 1. do 14. 1., 7. B od
16. 1. do 21. 1. 2017. Výuka se zaměřuje na lyžování, běžkování a snowboarding.
Tento kurz připravili Mgr. Tomáš Pačínek a Mgr. Martina Vévodová. Tým rozšířila na
jednom z výcviků Mgr. Hana Kotlářová, na druhém Mgr. Marie Málková. Sněhové
podmínky byly vynikající.
Jazykového sportovního kurzu se zúčastnili žáci z osmého a devátého ročníku.
Kurz se konal Čenkovicích v týdnu od 2. 1. do 6. 1. 2017. Vedl ho Mgr. Ondřej
Padalík. Dalšími zapojenými pedagogy byla Emílie Hubálková a Mgr. Hana
Kotlářová. Program kurzu je náročný. Část dne se žáci věnují lyžování, část dne
prohlubování jazykových dovedností. Tématem, které se prolínalo všemi aktivitami,
byl Titanik.

Kroužky
Ve školním roce 2016/2017 nabízela naše škola svým žákům osm různých kroužků.
Vzhledem k tomu, že vyučujeme anglický jazyk od 3. ročníku, nabízíme mladším
dětem možnost navštěvovat kroužek. Pro žáky 1. a 2. ročníku probíhala angličtina
hrou. Žákům se věnovala Kateřina Jakešová a Emílie Hubálková.
Druhá jmenovaná vedla ve škole na Orlici
Dramatický kroužek. Navštěvovali jej žáci
ze všech tří ročníků. Během školního roku
připravili dvě vystoupení pro diváky.

Členové akvaristického kroužku pečovali o školní akvária na hlavní chodbě a svou
činností si prohlubovali znalosti v oboru. Navštěvovali jej žáci jak prvního, tak
druhého stupně. O tento kroužek se staral Mgr. Roman Nožka.
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Žáci prvního stupně mohli také navštěvovat kroužek hry na flétnu. Ten měla na
starost Mgr. Anna Macanová.
Ve své činnosti pokračoval i výtvarný kroužek. Jeho členové se zdokonalovali ve
svých výtvarných dovednostech, zkoušeli zajímavé výtvarné techniky. Dětem 1. – 3.
ročníku se věnovala Hana Hrdinová, starším Pavlína Mebrouk.
Ke své činnosti využívali i novou keramickou pec, která byla zakoupena u prostředků
nadačního fondu školy.
Kroužky se sportovní náplní probíhaly tři. V rámci školní družiny mohly děti
docházet na sportovní hry, které vedla Hana Hrdinová. Pro žáky převážně druhého
stupně byl určen kroužek basketbalu. Ten vedl Mgr. Roman Nožka a Mgr. Ondřej
Padalík. Orel jednota Letohrad pokračoval v kroužku volejbalu. Postupně se tým
rozrůstá.

Soutěže
Do recitační a pěvecké soutěže, kterou jsme uspořádali v listopadu, se přihlásilo 28
žáků. Sedm z nich postoupilo do soutěže „Nebojte se klasiků“, která je určena žákům
všech letohradských škol. Na galavečeru pobavily publikum tři naše žákyně z prvního
stupně – Helena Andrášová s Danielou Markovou a Anežka Stejskalová.
Recitační soutěže Dětská scéna – přehlídka dětských recitátorů, která se konala v
březnu v Ústí nad Orlicí, se zúčastnilo 7 žáků 1. stupně pod vedením Mgr. Petry
Bednaříkové a 3 žáci 2. stupně, které vedla Mgr. Taťána Sýkorová.
Velký úspěch zaznamenala Helena Andrášová (4. A), která postoupila do krajské
přehlídky konající se v dubnu v Pardubicích. Tam školu výtečně reprezentovala
s textem Pro pána krále od Jana Vladislava.
Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo v prosinci. Do okresního kola
postoupili Karolína Peťovská a Vojtěch Barnet, oba žáci 9. ročníku. První jmenovaná
obsadila 11. místo, druhý jmenovaný skončil o šest příček níže. Okresního kola se
účastnilo 46 žáků.
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Reprezentantku jsme měly také v okresním kole olympiády v dějepise. Tématem
byli osvícenský abolutizmus. Ester Tipeltová (8. B) se umístila z 32 zúčastněných na
9. místě. Z výsledku je znát, že dějiny mohou patřit k oblastem, které jsou pro děti
zajímavé.
Okresní kolo proběhlo v Ústí nad Orlicí.
Na okresní kolo zeměpisné olympiády jsme vyrazili tradičně do Libchav. V kategorii
B nás reprezentovala Marie Babková (7. B). Umístila se na 5. místě. V kategorii A
obsadili 5. místo Ladislav Šimek (6. B), 6. místo Daniel Vágner (6. A).
Koncem dubna opět vyrazila Veronika Koubová se skupinou žáků 2. stupně do
Hradce Králové na krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus, které bylo
vyvrcholením několikaměsíčního soutěžení.
Eurorebus není zaměřen na konkrétní naučnou oblast. Zasahuje témata jak
z přírodních, tak z humanitních věd nebo matematiky. V letošním roce byla
spojujícím prvkem geografie regionů světa.
Okresní kolo v biologické olympiádě se konalo v Ústí nad Orlicí 20. dubna. Naši
školu reprezentovaly tři žákyně - Diana Kadžaja, Anežka Krejsová a Veronika
Tauchmanová, všechny tři z 8. ročníku.
Detektivem v přírodě bylo téma tohoto ročníku. Nejvyšší počet bodů z našich žákyň
získala Diana. Ty ji o pár bodů nestačili na 3. místo.
Matematická soutěž Klokan proběhla v polovině března. Celá škola od 2. do 9.
ročníku řešila matematické úlohy najednou. Soutěžící byli podle věku rozděleni do tří
kategorií – Cvrček, Klokánek a Benjamín. Ve všech kategoriích na ně čekalo 24
testových úloh. V mnohých nešlo ani tak o počítání jako spíše o to, použít rozum,
znalosti, bystrost, logické myšlení.
Pohár vědy – Polaris 2017
Již třetím rokem jsme se zapojili do mezinárodní korespondenční soutěže Pohár
vědy, letos s titulem Polaris 2017. Z pěti zemí se přihlásilo celkem 350 týmů. Za naši
školu bojovaly celé čtyři měsíce – od ledna do dubna – týmy Liščátka (6. ročník) a
zkušení Lišáci ze Dvora (8. ročník).
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Název letošního ročníku Polaris přenesl soutěžící do vesmíru. Žáci vymýšleli vlastní
souhvězdí a zkusili pokořit gravitaci. Liščátka se vznášela na balóncích a Lišáci
naučili vidličky akrobacii i s ohněm. V další části byl cílem vynález z recyklovatelných
materiálů. Liščátka vymyslela skládací periskop a Lišáci šlofíkové hodiny. V březnu
se balila astronautovi krabička nejnutnějších věcí.
Tématem byly čočky a zrcadla. Mladší skupina
četla přes vodní lupu a starší sestrojila prototyp
promítačky. Duben znamenal přípravu na finále.
Liščátka si vybrala kouzelnou skleničku, z které
voda nevyteče, a Lišáci chtěli letět do vesmíru
lihovou raketou. Druhá část úkolu byla
meteorologická, vyrobili jsme tedy vlasový vlhkoměr a srážkoměry, které na naší
školní zahradě měřili dešťové srážky.
Ze 180 týmů v naší kategorii tým Lišáků postoupil mezi 11 týmů do finále, které se
konalo 11. – 13. 6. v Nymburku. Liščátka nepostoupila, ale s 350 body (ze 400) se
umístili na krásném 18. místě. Lišáci obsadili nádherné 4. místo v obrovské
konkurenci (11 týmů ve finále, celkem ze 180 týmů).
Pro tuto soutěž nadchla žáky již potřetí Mgr. Pavlína Keprtová.
Tento výsledek hodnotíme jako největší úspěch v oblasti vědomostních soutěží.

Naši žáci se také zapojili do mnoha výtvarných soutěží a výstav, v nichž dobře
obstáli. Mezi tradiční patří ta, kterou pořádá letohradský Český zahrádkářský svaz.
Letošním tématem bylo Zelenina plná vitamínů. Nejlepší práce byly v březnu
vystaveny v arkádách letohradského zámku. Pět z nich bylo zasláno do celostátního
kola v Praze. Do soutěže se zapojili žáci 8. ročníku.
7. ročník vytvořil práce na téma Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.
Také účast ve sportovních soutěžích byla bohatá. V okrskových, okresních,
krajských a dokonce i celorepublikových kolech reprezentovali školu jednotlivci i
družstva v řadě odvětví a dosáhli velmi dobrých výsledků (viz tabulka).
Největší úspěch jsme zaznamenali v hokejbalu. Žáci prvního stupně se probojovali
až do republikového kola. Mezi deseti nejlepšími týmy se umístili na 4. místě.
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Nově jsme vyzkoušeli Olympijský pětiboj, resp. víceboj. Ani zde jsme se neztratili.
Úspěšně jsme se také navrátili k Běhu Jana Amose Komenského.
Přehled sportovních aktivit

Soutěž
Přespolní běh
(pořádáme)
Florbal (dívky)
6. – 7. ročník
Florbal (dívky)
8. – 9. ročník (pořádáme)
Florbal (chlapci)
6. – 7. ročník
Florbal (chlapci)
8. – 9. ročník
Sálová kopaná (chlapci)
6. – 7. ročník
Sálová kopaná (chlapci)
8. – 9. ročník
Sálová kopaná (chlapci)
8. – 9. ročník
Vybíjená (dívky)
4. – 5. ročník (pořádáme)
Hokejbal proti drogám
(chlapci)
1.- 3. ročník
Hokejbal proti drogám
(chlapci)
4. – 5. ročník
Hokejbal proti drogám
(chlapci)
8. – 9. ročník
Hokejbal proti drogám
(chlapci)
6. – 7. ročník
Hokejbal proti drogám
(chlapci) 1. – 3. ročník

Úroveň
okresní kolo

místo konání
Letohrad

umístění
3. místo

datum
září

okrskové
kolo
okrskové
kolo
okrskové
kolo
okresní kolo

Lanškroun

2. místo

listopad

Letohrad

3. místo

listopad

Dolní Libchavy 2. místo

listopad

Vysoké Mýto

2. místo

listopad

okrskové
kolo
okrskové
kolo
okresní kolo

Žamberk

3. místo

prosinec

Žamberk

1.místo

prosinec

Vysoké Mýto

5. místo

leden

okrskové
kolo
okresní kolo

Letohrad

2. místo

duben

Česká Třebová 1.místo

duben

okresní kolo

Česká Třebová 3. místo

duben

okresní kolo

Česká Třebová 2. místo

duben

okresní kolo

Česká Třebová 4. místo

duben

krajské kolo

Letohrad

1.místo

květen

Hokejbal proti drogám
(chlapci) 1. – 3. ročník
Sazka Olympijský víceboj
7. ročník
Sazka Olympijský víceboj

celostátní
kolo
okresní kolo

Pardubice

4. místo

červen

2 x postup

duben

5., 20. místo

červen

McDonald´s cup
(chlapci) 1. – 3. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 1. – 3. ročník

okrskové
kolo
okresní kolo

Klášterec nad
Orlicí
Moravská
Třebová
Letohrad
(pořádáme)
Ústí nad Orlicí

1.místo

květen

3. místo

květen

krajské kolo
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McDonald´s cup
(chlapci) 4. – 5. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 4. – 5. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 4. – 5. ročník
Běh údolím
J. A. Komenského
Přátelské utkání
v basketbalu

okrskové
Žamberk
kolo
Okresní kolo Ústí nad Orlicí

1.místo

květen

1.místo

květen

krajské kolo

Pardubice

2. místo

květen

Brandýs n.
Orlicí
Jablonné nad
Orlicí

4. místo

květen
květen

Výsledky vzdělávání
Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 224 žáků, 158 prospělo a 9 žáků
neprospělo. Pět žáků bylo hodnoceno sníženým stupněm z chování.
Kvalitní vzdělávání našich žáků se odráží nejen v umísťování v soutěžích, ale také ve
výsledcích přijímacího řízení na střední školy. Pochvalou je pro nás zpětná vazba od
absolventů. Informace o jejich úspěšnosti na střední škole svědčí o tom, že ze
základní školy odcházejí dobře připraveni.

NIQES
Česká školní inspekce vybrala naši školu do výběrového testování žáků 2016/2017.
Šetření se účastnili žáci 9. ročníku, a to ve třech předmětech – anglický jazyk,
dějepis a matematika. Úkoly se zaměřovaly na zjištění úrovně získaných vědomostí,
znalostí, schopností s předepsanými výstupy RVP.
Testování proběhlo v květnu 2017. V rámci předmětů dějepis a matematika žáci
prokázali obdobné znalosti jako jejich spolužáci z jiných testovaných škol. Výborný
úspěch jsme zaznamenali v anglickém jazyce, a to především v části slovní zásoba a
poslech s porozuměním.

Výsledky přijímacího řízení
Školní docházku ukončilo ve školním roce 2016/2017 celkem 26 žáků z 9. ročníku, 1
žák z 8. ročníku a 2 žáci ze 7. ročníku. Na osmileté gymnázium přijímací zkoušky
zdárně vykonalo 5 dětí.
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odcházející žáci

celkem

na konzervatoř

0

na čtyřleté gymnázium
na střední odbornou školu
na střední odborné učiliště – tříletý obor
na osmileté gymnázium

2
14
10 + 1 + 2
5

Parlament
Na naší škole funguje Školní parlament. Členy jsou dva zástupci z každé třídy od 4.
do 9. ročníku, kteří jsou voleni svými spolužáky své třídy na začátku školního roku.
Parlament se scházel každý měsíc. Vedoucí úlohu mají deváté ročníky. Pomáhaly
jim výchovná poradkyně Mgr. Hana Hanáková a zástupce ředitelky Mgr. Kamila
Náglová.
Při schůzkách dostávali členové informace od vedení školy o akcích, které se
plánovaly. Sami navrhovali aktivity, které by na škole mohly být realizovány a
přicházeli i s připomínkami k chodu školy.
Členové parlamentu jsou významným článkem komunikace mezi třídou, třídním
učitelem a vedením školy.

PEDAGOGOVÉ
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor tvořilo 27 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny. Postupně se
v naší škole zvyšuje počet asistentů pedagoga. V daném školním roce jsme jich
využívali pět. Dvě působily v pátých třídách, dvě v sedmých třídách a nově – od
dubna 2017 – jedna ve 4. třídě. Jejich práce vychází z doporučení pedagogickopsychologické poradny.
Náboženství vyučovala Bc. Jana Skalická.
Funkci výchovného poradce vykonávala stejně jako v předchozích letech Mgr. Hana
Hanáková. Metodikem prevence rizikového chování byla Mgr. Kamila Náglová,
metodikem ICT zůstal Mgr. Roman Nožka. Martina Vévodová se stará o školní
zahradu. Je také koordinátorem environmentální výchovy.
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Pedagogické rady
Pedagogická rada se sešla během školního roku celkem 15 x.
Vzdělávání učitelů
Ve školním roce 2016/2017 vycházela všechna absolvovaná školení z aktivity
pedagogů a z jejich aktuálních požadavků.

název semináře
Matematika profesora Hejného
Hejného metoda – matematika
1. stupně
Hejného matematika
Kritické myšlení ve výuce
Nadaný žák
S pohádkou to dokážu

učitelé
1. stupně
4

organizátor
H-mat

2

MAS Žamberk

1
2
2
2

webinář
MAS Orlicko
PPP Ústí nad Orlicí
CCV Ústí nad Orlicí
UK Pf (Ústav profesního
rozvoje pracovníků ve
školství) Praha

Úvod do první pomoci při školní
šikaně a kyberšikaně

1

Vhodné způsoby práce s žáky
s poruchami učení

2

MAS Žamberk

učitelé
2. stupně
1

Nadace Depositum Bonum

1

MAS Orlicko

Elixír do škol
Hejného metody výuky matematiky
na 2. stupni
Komunikace v problémových
situacích
Komplexní výcvik prevence
Koučink pro učitele

1
Život bez závislostí
Koučink akademie Libchavy
Ministerstvo obrany
(Pardubice)
KÚ Pardubického kraje
PPP Ústí nad Orlicí
PPP Ústí nad Orlicí
CEDU
NIDV

1
1

POKOS

1

Porada ředitelů
Setkání metodiků prevence
Setkání výchovných poradců
Trénink koordinátora parlamentu
Vzdělávání žáků - cizinců

1
1
1
1
1
ŠD

Právní vědomí vychovatele školní
družiny
Agresivita (Dr. L. Pekařová)
Práce asistenta pedagoga

1

CVV Ústí nad Orlicí

AP
1
1

4kompetence s.r.o.
MAS Orlicko
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Od roku 2015 funguje ve škole supervize jak pro tým pedagogů, tak pro vedení.
Supervize týmu vede PhDr. Jana Mervartová. Supervizorem pro vedení školy je Mgr.
Pavel Plaček.
V březnu 2016 proběhlo hodnocení supervize týmu.

EKONOMICKÝ ÚSEK
O účetnictví školy se stará Irena Faltejsková. V její kompetenci je jednak účetnictví
organizace, a to včetně školní jídelny, jednak mzdová agenda.
Kopie výkazu zisku a ztrát za rok 2016, Přehled hospodaření prostředky zřizovatele,
MŠMT, FKSP za rok 2016 jsou přílohou tohoto dokumentu.
Realizované a připravované projekty
Laborky.cz
doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
externí finanční zdroj: MŠMT (OP VVV)
výše dotace: 301.500,- Kč
spoluúčast: 0,- Kč
celkový rozpočet projektu (pro naši školu): 301.500,- Kč

šablony: Vzdělaný člověk – kvalitní pedagog
doba trvání projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019
externí finanční zdroj: MŠMT (OP VVV)
výše dotace: 935.469,- Kč
spoluúčast: 0,- Kč
celkový rozpočet projektu: 935.469,- Kč

Podpora výuky plavání – Budou z nás plavci – příspěvek státu na dopravu dětí
absolvujících plavecký kurz v jiném městě
externí finanční zdroj: MŠMT
výše dotace: 31.500,- Kč
spoluúčast: 0,- Kč
celkový rozpočet projektu: 31.500,- Kč
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Letohrad – modernizace základních škol
celkový rozpočet projektu: 9.387.033,50 Kč
spoluúčast: 10 % (586.872,47 Kč)
náklady na naši školu: 5.868.724,65 Kč
dotace pro naši školu: 5.281.852,18 Kč
výše získaných bodů: 26 ze 30 možných.
předpokládaný termín rozhodnutí: konec roku 2017
případná realizace projektu: 2017 – 2018
externí finanční zdroj: IROP
Projekt zaštiťuje Město Letohrad. Naším hlavním cílem je vybudování školní
laboratoře – vytvoření učebny a její vybavení – a dále úprava školní zahrady. Nutnou
podmínkou je bezbariérovost objektu (bezbariérový vstup do školy, bezbariérová
toaleta, výtah do prvního patra).
K datu vytvoření Výroční zprávy nebylo vydáno Rozhodnutí o podpoření, příp.
zamítnutí žádosti.

Nadační fond
Při škole je zřízen Nadační fond, který poskytuje finanční podporu sociálně slabým
žákům a financuje některé školní aktivity.
Velkým zdrojem finančního příjmu byla v daném školním roce uspořádaná Zahradní
slavnost. Její výtěžek činil 68.070,- Kč.
Do tohoto fondu také přispěla firma OEZ svým pravidelným finančním darem
50.000,- Kč.
Hlavní investicí hrazenou z fondu byl v tomto školním roce nákup šatních skříněk.
Dosáhli jsme tak toho, že šatní skříňku mají možnost využívat všichni žáci od 4.
ročníku do 9. ročníku.
Dále fond hradil dopravu žáků na soutěže, odměny pro žáky apod.
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SPOLUPRÁCE S MĚSTEM LETOHRAD, RODIČI A VEŘEJNOSTÍ
Spolupráci s městem hodnotíme pozitivně, aktuální problémy, pokud nastaly a bylo je
třeba se zřizovatelem řešit, byly projednávány operativně, věcně a včas.
Komunikace a spolupráce s rodiči žáků probíhala standardně, dle osvědčených
postupů. Na první společné schůzce v září byli rodiče seznámeni se školním řádem a
ročním plánem školy. Dále se konala dvě dvoudenní informační odpoledne, která
navazovala na čtvrtletní hodnocení. S výchovným poradcem byl v jejich rámci
dostatečný prostor k řešení výchovných problémů nebo otázek volby povolání. Podle
potřeby se pak uskutečňovala i individuální setkání učitelů a rodičů.
V kontaktech s rodiči preferujeme předem sjednané návštěvy. Důvodem je to, aby se
mohl pedagog na jednání náležitě připravit a aby se mohl rodiči zcela věnovat a
nebyl časově omezen např. blížící se výukou apod.

Školská rada
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., paragram 168 pracuje při škole Školská
rada. Má devět členů. Zastoupení v ní mají škola, zřizovatel a zákonní zástupci žáků.
Školská rada se sešla v tomto školním roce dvakrát.
Pracovala ve složení:
-

předseda Školské rady: Mgr. Hynek Vrbický

-

členové z řad rodičů: Ing. Radim Adamec, PharmDr. Josef Marek

-

členové z řad učitelů: Mgr. Kamila Náglová, Mgr. Taťána Sýkorová, Mgr.
Miroslava Veselá

-

členové delegováni městem: Bc. Jiří Chalupník, Bc. Magdaléna Navrátilová,
Mgr. Miloš Štěpán,
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PROSTOROVÉ PODMÍNKY ŠKOLY
Základní škola
Ve školní budově U Dvora bylo umístěno šestnáct kmenových tříd, na odloučeném
pracovišti Orlice byly tři třídy (1. B, 2. B. 3. B). Škola má deset zařízených odborných
učeben v hlavní budově. Některé z nich jsou však zároveň kmenovými učebnami.
Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní technikou. Tato technika je také
instalována v odborných učebnách, ve kterých najdou využití.
Třídy na prvním i na druhém stupni jsou vybaveny velikostně variabilním nábytkem.
K realizaci výuky tělesné výchovy dlouhodobě slouží tělocvična. Dále k těmto
aktivitám využíváme prostor v okolí školy s doskočištěm a tenisové kurty.
Vzhledem k narůstajícímu počtu asistentů pedagoga ve škole jsme se rozhodli
vybudovat pro ně vlastní kabinet.
Novým prostorem, který bude sloužit jak žákům, tak pedagogům, je reedukační
učebna. V jejích prostorách vznikl jednak prostor pro reedukaci, žáků, a jednak
příjemný prostor pro komunikaci s rodiči. Tuto místnost je možné také využívat pro
žáky jako klidový prostor.
Prostorové podmínky pro výuku v základní škole jsou na obou pracovištích,
vzhledem ke stávajícímu počtu žáků, dostačující.

Školní družina
Od 1. září 2016 byla navýšena kapacita školní družiny z 80 na 120 dětí. Tím došlo
k rozšíření počtu oddělení ze tří na pět.
Vedoucí školní družiny byla Hana Hrdinová. U Dvora byly na částečný úvazek
zaměstnány další dvě vychovatelky. V budově na Orlici vedly školní družinu dvě
vychovatelky.
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Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo všech pět oddělení školní družiny 118 dětí.
Kapacita byla téměř zcela naplněna.
Školní družina nemá dostatek vlastního prostoru, proto na dobu, kdy bylo dětí
v družině nejvíce, byly zařazovány zájmové kroužky. U Dvora probíhala angličtina
hrou, výtvarný kroužek a sportovní hry, na Orlici angličtina hrou, sportovní hry a nově
dramatický kroužek.
Dvě z oddělení U Dvora a jedno na Orlici obývala prostory kmenových tříd prvního
stupně.
Praxe ukázala, že v důsledku nárůstu počtu dětí by bylo optimální využít prostoru
v hlavní budově, který v současnosti využívá mateřská škola.
Provozní doba tohoto zařízení byla stanovena na dobu od 6:30 h do 8:00 h a od
11:40 h do 15:45 h.
Poplatek za měsíc docházky do školní družiny činil stejně jako v předchozích letech
100,- Kč.
Školní kuchyň, jídelna a výdejna
Součástí organizace je školní kuchyň a jídelna v prostorách školy U Dvora. Na Orlici
je výdejna, jídlo je sem dováženo externí firmou.
Pokračuje nastavený trend obohacování jídelníčku o zdravé pokrmy a nová jídla.
Jídelna stravuje i cizí strávníky. Během roku došlo k navýšení těchto strávníků (v
průměru 60 lidí denně).
Během letních prázdnin jídelna stravuje dětské tábory. V daném školním roce to byl
tábor evangelické církve a tábor tenistů.
Žáci dostali možnost podílet se na tvorbě jídelního lístku. Aby se zajímali více o
zdravé stravování, mohla každá třída navrhnout jedno jídlo, které bylo následně
nabídnuto. I ve školním roce 2017/2018 budeme s tímto pokračovat.
Ve školní jídelně došlo také ke změně na pozici vedoucí. Od ledna 2017 se jí stala
paní Miroslava Motyčková.
Na základě požadavků vedoucí školní jídelny je v rámci rozpočtu školy pravidelně
obměňováno drobné vybavení.
V daném školním roce jsme začali připravovat podklady pro realizaci rekuperace
školní kuchyně. V příštím školním roce bude muset dojít k výměně objednávkového
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systému. Stávající pochází z roku 2002. V horizontu dvou až tří let bude také nutné
koupit nový konvektomat.

Opravy a údržba, nákup
Každý rok si stanovujeme pro tuto oblast priority. Rychlost realizace a jejich rozsah
závisí především na finančních možnostech organizace a prostředcích od
zřizovatele, případně na dalších externích zdrojích.
Větší opravy byly časově plánovány na dobu letních prázdnin.
o vybudování reedukační učebny s klidovou částí
o úprava prostoru pro předmět pěstitelské práce
o výmalba šaten, vstupního prostoru a tří tříd
o vybudování kabinetu pro asistenty pedagoga a vybavení nábytkem
o interaktivní tabule do třídy na prvním stupni
o nákup 11 sad šatních skříněk – pro 44 žáků (hrazeno z Nadačního fondu
školy)
Problémem jsou díry ve fasádě školy po útocích a hnízdění ptactva. V tomto školním
roce se nám podařilo zamezit uhnízdění téměř ve všech případech. Rozbitá fasáda
je však stále realitou.
Obsáhlejší revizi sociálního zařízení a souvisejících rozvodů vody a odpadů bychom
rádi navázali na případnou realizaci bezbariérového WC z projektu IROP. Pokud
tento projekt nebude podpořen, budeme muset získat finance na tyto rekonstrukce
např. od zřizovatele nebo z jiných externích zdrojů.
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ŠETŘENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Česká školní inspekce provedla v naší škole jedno šetření na místě. Navazovalo na
anonymní stížnost, jež se týkala personálního zabezpečení výuky.
Šetření bylo jednodenní a zaměřilo se na aprobovanost pedagogů na prvním stupni
základní školy. Na závěr bylo konstatováno, že škola nepochybila a že je vše
v souladu se zákonem. Stížnost byla označena za nedůvodnou.
Česká školní inspekce provádí ve školách také elektronická zjišťování. Zapojení škol
je povinné. Takové šetření nahrazuje inspekční činnost na místě. V tomto školním
roce jsme se zapojili do následujícího šetření:
o Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP (září 2016)
o Využívání digitálních technologií a strategické plánování (prosinec 2016)
o Hodnocení školských poradenských zařízení ze strany základních škol (únor
2016)
o Využití individuálních výchovných programů (březen 2016)
Jak již bylo uvedeno v kapitole Výsledky vzdělávání, byla naše škola vybrána jako ta,
ve které proběhne celostátní zjišťování výsledků vzdělávání. Pro školní rok se ČŠI
zaměřila na výstupy 5. a 9. ročníků. V naší škole se to týkalo 9. ročníku, a to
anglického jazyka, dějepisu a matematiky.
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ZÁVĚR
Prostředí, které naše základní škola nabízí žákům, je otevřené, inspirující, vstřícné a
bezpečné. Vztahy uvnitř i vně školy jsou založeny na vzájemné spolupráci všech
zainteresovaných. Vytvářením těchto vztahů a podmínek se snažíme rozvíjet
pozitivní vztah dětí ke vzdělávání a povzbudit jejich zájem se vzdělávat. Vzdělávat se
nejen v době docházky do školy základní, střední či vysoké, ale nacházet smysl ve
vzdělávání po celý život.
Nabízíme cesty a způsoby vytvářející dobré podmínky k tomu, aby každý z žáků
v sobě objevil pozitivní potenciál a ten optimálně rozvinul. K úspěšné realizaci těchto
záměrů a cílů nám velice pomáhá kvalitní skladba týmu našich zaměstnanců.
Jsme potěšeni, že společně s pedagogy, žáky, jejich rodiči a také se zřizovatelem, se
nám daří vytvářet školu, která je součástí plnohodnotného života města Letohrad a
přilehlého regionu.

V Letohradě 22. 9. 2017

Hana Pavlíčková
ředitelka školy
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Použité zkratky
CCV – Centrum celoživotního vzdělávání
CEDU – Centrum demokratického učení
ČŠI – Česká školní inspekce
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
IROP – Integrovaný regionální operační program
IVP – individuální vzdělávací plán
IVýP – individuální výchovný plán
MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání
NIQES - Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v

České republice
OP VVV – Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
RVP – Rámcový vzdělávací program
SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SORAD – Sociometrická ratingová metoda

Přílohy
1. Kopie výkazu zisku a ztrát za rok 2016
2. Přehled hospodaření prostředky zřizovatele za rok 2016
3. Přehled hospodaření prostředky MŠMT za rok 2016
4. Přehled hospodaření FKSP za rok 2016
5. Učební plán 2016/2017
6. Přehled žáků ve školním roce 2016/2017
7. Stav zaměstnanců 2016/2017
8. Fotografie z akcí školy

příloha č. 2 Přehled hospodaření prostředky zřizovatele za rok 2016

Poskytnutá dotace zřizovatele: 2 800 000, - Kč
Náklady:
501

spotřeba a nákup materiálu

502

spotřeba vody

125 812,-

spotřeba plynu

452 072,-

spotřeba el. energie

540 262,-

511

opravy

239 214,-

512

cestovné

10 299,-

513

náklady na reprezentaci

518

služby

540 812,-

521

OON

84 646,-

524

soc. + zdrav. pojištění, zák. poj.

22 533,-

549

poj. majetku, ostatní

49 427,-

551

odpisy

47 665,-

558

pořízení DDNM, DDHM

534 036,-

2 001 615,-

1 807,-

Výnosy:
601

tržby, uč. pomůcky, sešity

602

tržby, pronájem, ostatní

603

tržby z pronájmu MŠ

19 177,-

604

tržby za prodané zboží

13 390,-

646

výnosy z prodaného DDHM

14 900,-

649

jiné ostatní výnosy

V Letohradě dne 11. 9. 2017
Vypracovala: Faltejsková Irena

17 736,1 620 440,-

118 967,-

příloha č. 3
Přehled hospodaření prostředky MŠMT za rok 2016

Dotace ÚZ 33 353

15 407 197,- Kč

Náklady:
501

spotřeba a nákup materiálu

512

cestovné

60 405,-

518

služby

61 437,-

528

náhrada nemoc

26 257,-

521

mzdové náklady + OON

11 083 098,-

524

soc.+ zdrav. pojištění

3 740 392,-

525

zákonné pojištění

47 594,-

527

odvod do FKSP, semináře

212 147,-

558

pořízení DDHM

69 500,-

106 367,-

Účelové finanční prostředky:

Dotace ÚZ 33 052

448 053,- Kč

Náklady:
521

mzdové náklady

330 666,-

524

soc. + zdrav. pojištění

112 427,-

527

odvod do FKSP

V Letohradě 11. 9. 2017
Vypracovala: Faltejsková Irena

4 960,-

příloha č. 4 Přehled hospodaření FKSP 2016

příjmy :

výdaje:

412 000

Jednotný příděl

172 596,-

412 030

Příspěvek na závodní stravování

85 591 ,-

412 050

Kulturní a společenské akce

35 681,-

412 070

Životní jubilea

14 000,-

412 100

Ostatní výdaje

16 950,172 596,- Kč

Stav účtu 412:
PZ k 1. 1. 2016

57 594,43 Kč

KZ k 31. 12. 2016

77 968,43 Kč

V Letohradě dne 11. 9. 2017
Vypracovala: Faltejsková Irena

152 222,- Kč

příloha č. 5 Učební plán platný od školního roku 2016/2017

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

2. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

1.- 5. ročník

6. - 9. ročník

1.- 5. ročník

6. - 9. ročník

1 2 3 4 5
Jazyk a

ČESKÝ JAZYK

jazyková komunikace

CIZÍ JAZYK - AJ

9

10

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Matematika

MATEMATIKA

a její aplikace

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

Člověk a jeho svět

ČLOVĚK A SVĚT

4

5

7

7

41

4

4

5

4

17

58

33

3

3

3

9

3

3

3

3

12

21

9

2

2

2

6

6

1

2

1

16

40

20

1

1

5

5

1

1

1

5

24

4

4

4

4

1
2

2

Min.dotace Disp.dotace Min.dotace Disp.dotace

8

DRUHÝ CIZÍ JAZYK - NJ
Informační a komunikační techn.

∑

6 7 8 9

3

4

4

15

15

CHEMIE

2

2

4

4

FYZIKA

1

2

2

2

7

7

PŘÍRODOPIS

2

2

2

2

8

8

ZEMĚPIS

2

2

2

2

8

8

DĚJEPIS

2

2

2

2

8

8

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1

1

1

1

4

4

8

15

2

12
6
1
4

15

1
1

12

3

21

6

11

1

Člověk a příroda

Člověk a společnost

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

9

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

6

13

12

PRAKTICKÉ ČINNOSTI

1

1

1

2

1

6

1

1

1

1

4

10

5

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

8

18

1

1

1

1

4

4

Umění a kultura
Člověk a svět práce

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

10
1

3

1

10

2

Člověk a zdraví
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Volitelné předměty

2

2

2

2

2

10

20 22 24 26 26 118 29 30 32 31 122

10

4
104

16

104

18

Volitelné předměty



Konverzace v anglickém jazyce – 8., 9. roč.



Technické činnosti 7.,8. roč.



Informatika 7., 8., 9. roč.



Domácnost 8., 9. roč.



Ekologický seminář 7., 8., 9. roč.



Společenskovědní seminář 8., 9. roč.



Přírodovědná praktika 7. roč.



Literární seminář 6. roč.



Přírodovědný seminář 6. roč.



Audiovizuální technika 9. roč.



Základy administrativy 7.roč.



Zdravotní minimum 8. roč.



Chemické praktikum 9. roč.



Matematický seminář 9. roč.

Nepovinné předměty



Náboženství

Zájmové kroužky



Akvaristika



Zájmová výtvarná výchova



Sportovní hry



Angličtina hrou 1.- 2. roč.

5.1 Volitelné předměty
Volitelným předmětům věnujeme celkem 4 hodin z disponibilní časové dotace.
Od šesté třídy mají žáci možnost vybrat si z pestré nabídky, která je sestavena tak, aby si žáci
mohli volit podle svého zaměření. Konečné zařazení volitelného předmětu do učebního plánu
ročníku se řídí počtem přihlášených žáků.

5.2 Nepovinné a zájmové předměty
Nabízíme řadu zájmových a nepovinných předmětů a kroužků. Umožňujeme tak dětem
smysluplně vyplnit čas. Naším záměrem je nabídnout dětem co nejvíce volnočasových aktivit
tak, aby jejich pestrost pokryla různá zaměření žáků. Svůj talent mohou děti dále rozvíjet
v hudebním nebo výtvarném kroužku, věnovat se mohou akvaristice, počítačům či sportu.
Kromě tělesné výchovy mají žáci možnost také navštěvovat nepovinný tělocvik zaměřený na
míčové hry, aerobik apod.
Mezi nepovinné předměty zařazujeme také výuku náboženství. Předmět vyučuje
kvalifikovaný vyučující. Žáci jsou zařazeni do skupin podle věku.

příloha č. 6 Přehled žáků ve školním roce 2016/2017
(ke dni 31. 6. 2017)
ročník třída počet žáků

dívky chlapci

třídní učitel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A

24

14

10

Mgr. Miroslava Veselá

B

19

8

11

Mgr. Jana Moravcová

C

22

12

10

Mgr. Petra Bednaříková

A

20

14

6

Mgr. Ivana Chládková

B

15

9

6

Mgr. Anna Macanová

A

15

5

10

Mgr. Irena Veselá

B

17

9

8

Mgr. Jitka Faltusová

C

16

7

9

Mgr. Marcela Müllerová

A

18

9

9

Mgr. Zuzana Králíková

B

19

8

11

Eva Pauková

A

24

10

14

Mgr. Marie Novotná

B

20

11

9

Kristýna Peškarová

A

22

11

11

Mgr. Veronika Koubová

B

19

8

11

Mgr. Martina Vévodová

A

25

11

14

Mgr. Hana Hanáková

B

26

16

10

Mgr. et Mgr. Pavlína Keprtová

A

23

9

14

Mgr. Eva Hanzlíčková

B

22

10

12

Mgr. Monika Čadová

A

25

13

12

Mgr. Taťána Sýkorová

391

194

197

celkem
19

1.stupeň

12 tříd

229 žáků

116 dívek

113 chlapců

2. stupeň

7 tříd

162 žáků

78 dívek

84 chlapců

Počet žáků
plnících povinnou školní docházku v zahraničí

4

příloha č. 7 - Stav zaměstnaců - školní rok 2016/2017 (02/2017)

Pedagogičtí pracovníci

Jméno:

1 Bednaříková Petra M gr.
2 Boháčová Alena M gr.
3 Čadová M onika
5 Faltusová Jitka M gr.
6 Hanáková Hana M gr.
7 Hanzlíčková Eva M gr.
8 Chládková Ivana M gr.
9 Keprtová Pavlína M gr. et M gr.
11 Koubová Veronika M gr.
12 Králíková Zuzana M gr.
13 M aříková Anežka M gr.
14 M ebrouk Pavlína M gr.
15 M oravcová Jana M gr.
16 M oravcová M ilena M gr.
17 M űllerová M arcela M gr.
18 Náglová Kamila M gr.
19 Novotná M arie M gr.
20 Nožka Roman M gr.

Školní jídelna

Vych.

AP

21 Pačínek Tomáš M gr.
22 Padalík Ondřej M gr.
23 Pauková Eva
24 Pavlíčková Hana M gr. et Bc.
25 Peškarová Kristýna
26 Sýkorová Táňa M gr.
27 Veselá Irena M gr.
28 Veselá M iroslava M gr.
29 Vévodová M artina

30 Gally Jadrná Růžena
31 Klimošová Růžena
32 Klubertová M arkéta
1 Hrdinová Hana
2 Hubálková Emílie
Jakešová Kateřina
Klubertová M arkéta
Stejskalová Stanislava
1 Faltejsek Vojtěch
2 Faltejsková Irena
3 Fišerová Alena
4 Halbrštátová Ivana
6 Sudíková Romana
7 Vychytilová Jitka
1
2
3
4
5
6
7

Faltusová B. / M otyčková M .
Faltejsková Irena
Kacálková Eva
M achová Eva
Třetinová Jana
Šlezingrová Helena
Valdová Zdeňka

Dohody o provední práce
Hubálková Emílie
Skalická Jana
Mateřská dovolená
Martiníková Lucie Mgr.
Hubálková Jana
Oravec Jitka

Úvazek
1
1
0,77
1
1
1
1
1
1
1
0,55
0,64
1
0,91
1
1
1
1
1
0,32
0,91
1
1

Skutečnost
Přep. úvazek Celkem

Celkem

28,86
26,85

30,143

1

42,38

1
1
1
0,75
0,75
0,25

1
0,5
0,5
0,5
1

Rozpočet
Přep. úvazek

46,134

1,283

3,5

3,608

5,95

6,252

3,608

1
1,2

1
1
0,85
0,9
1
0,2
1
1
1
0,88
1

12,383

6,08

asistent pedagoga
náboženství

6,131

