Výroční zpráva 2012/2013
Učební plány
V roce 2012/2013 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání „POMÁHÁME DĚTEM VKROČIT DO ŽIVOTA.“
Zahájení školního roku
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září před rekonstruovanou hlavní budovou za
účasti starosty města Petra Fialy a místostarostů Martina Hatky a Jiřího Chalupníka.
Školní rok začínal 3. září 2012.
Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 25.10. a pátek 26.10.2012.
Vánoční prázdniny začaly v pondělí 24. prosince 2012 a skončily ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny byly pro okres Ústí nad Orlicí stanoveny na týden 4.– 8.února 2013.
Velikonoční prázdniny byly stanoveny na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Školní rok byl ukončen vydáním vysvědčení dne 28. června 2013.
Ředitelské dny byly vyhlášeny na 3. a 4. ledna a 9. a 10. května 2013
Charakteristika školního roku
Školní rok 2012/2013 byl slavnostně zahájen před hlavní budovou školy, která byla
v uplynulém období rekonstruována. Byla vyměněna okna, budova byla zateplena a opatřena
novou fasádou. Na školním pozemku jsme začali s rekonstrukcí školní zahrady. Proběhla
druhá generální zkouška celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd. Závěrem školního roku
provedla ve škole kontrolní šetření Česká školní inspekce.
Umístění tříd
Ve školní budově U Dvora bylo umístěno 14 kmenových tříd a dvě oddělení školní družiny,
na odloučeném pracovišti Orlice byly třídy 1.B, 2.B, 3.B a jedno oddělení školní družiny.
Škola má 10 odborných učeben zařízených v hlavní budově.
Školní družina
Školní družina měla i v letošním roce 3 oddělení. Vedoucí školní družiny zůstala paní Hana
Hrdinová. Na Orlici pracovala paní Stanislava Stejskalová. U Dvora byla na částečný úvazek
zaměstnána paní Jitka Machačná. Školní družina nemá dostatek prostoru pro přihlášený počet
žáků, proto na dobu, kdy je dětí v družině nejvíce, zařazujeme zájmové kroužky. V tuto dobu
probíhá výuka angličtiny, výtvarný kroužek a sportovní hry.
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Pedagogický sbor
Pedagogický sbor se skládá z 25 učitelů (z toho 3 muži) a tří vychovatelek ve školní družině.
Od září nově nastoupil Mgr. Ondřej Padalík, který učí na částečný úvazek anglický jazyk. Od
ledna 2013 zastupuje Mgr. Veronika Koubová Mgr. Věru Holubcovou, která odešla na
mateřskou dovolenou.
Náboženství vyučovala externě Bc. Jana Skalická.
Funkci výchovného poradce vykonávala stejně jako v předchozích letech Mgr. Hana
Hanáková. Metodikem prevence rizikového chování je Mgr. Kamila Náglová, metodikem
ICT zůstává Mgr. Roman Nožka a metodikem environmentální výchovy Mgr. Lucie
Martiníková.
Materiálně technický rozvoj
Škola se zapojila do projektu Peníze školám, který je financován z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je rozložen do dvou let a škola z něho získala
finanční částku 1 826 343 Kč. V rámci projektu vytvořili učitelé množství digitálních
učebních materiálů a část dotace jsme využili na dělení tříd v předmětech anglický jazyk a
výpočetní technika. Z části dotačních peněz byla zrekonstruována učebna informatiky a
vyměněn server.
V letošním roce se podařilo vybavit šatny šatními skříňkami, které byly z části financovány
z Nadačního fondu a z části z prostředků od zřizovatele.
Pedagogické rady
Pedagogická rada se sešla během školního roku celkem 13x.
Kurzy
Plavecký výcvik probíhal v podzimních měsících v bazénu v Ústí nad Orlicí. Základní kurz
absolvovali žáci třetích a čtvrtých tříd, předplavecký výcvik žáci tříd druhých.
Lyžařských kurzů v Říčkách v Orlických horách se zúčastnili žáci sedmých tříd v termínech
7.1. – 12.1.2013 ( 7.A ) a 4.3 – 9.3.2013 (7.B ).
Jazykového sportovního kurzu se zúčastnilo 24 žáků z osmých a devátých tříd. Kurz se konal
se Čenkovicích v týdnu od 14.1. do 18.1.2013.
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Jazykový kurz v Čenkovicích

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2013-2014 proběhl v pátek 18.1.2013 v hlavní budově školy.
Bylo zapsáno celkem 42 dětí, z toho byl udělen 10 dětem odklad školní docházky. 19 dětí
nastoupí do 1.A U Dvora a 12 do 1.B na Orlici. Jeden žák bude plnit školní docházku mimo
území České republiky v Německu.
Příprava předškoláků na vstup do školy
Pro děti budoucích prvních tříd jsme v červnu připravili dvě hodinová odpolední setkání, aby
se v klidu seznámily se svou budoucí učitelkou a s prostředím školy.
Soutěže
Soutěž Mladý Demosthenes je zaměřená na rozvoj vyjadřovacích schopností. Školní kolo
probíhalo 12. prosince a zúčastnilo se ho 32 žáků 2. stupně. Dva žáci postoupili do okresního
kola, které se konalo 20. února v Ústí nad Orlicí.
Školní kolo olympiády z Českého jazyka se konalo v prosinci a zapojilo se 29 žáků
z devátých tříd. Do okresního kola postoupili Kamil Bednář a Dominik Stejskal.
Školního kola dějepisné soutěže se zúčastnilo sedm žáků a do okresního kola postoupily
Katřina Gelová a Lucie Zamazalová.
Do recitační a pěvecké soutěže, kterou jsme uspořádali 21. listopadu, se přihlásilo 43 dětí.
Nejúspěšnějších 12 žáků postoupilo do soutěže Nebojte se klasiků“, která je určena žákům
všech letohradských škol.
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Okresního kola Hlídek mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí se 24.5.2013 zúčastnila z naší
školy jedna skupina ve složení Patrik Jandejsek, Nikola Vodehnalová, Nikola Pomikálková,
Tereza Pernfussová, Veronika Veličová.
Matematické schopnosti si žáci 5. – 8. tříd prověřili v Pythagoriádě v týdnu od 18.2. do
22.2.2013. Do okresního kola postoupili Nikola Skalická a umístila se 15. – 18. místě, Jakub
Ježek, umístil se jako 7. – 8., a Kateřina Kozlová, která skončila 22.
Matematická soutěž KLOKAN proběhla 22. března za účasti 2. – 9. ročníků.
Naši žáci se také zapojili do mnoha výtvarných soutěží a výstav, kde dobře obstáli. Na
výstavě ptáků na letohradském zámku vystavovalo své práce 26 našich žáků. Jako
nejúspěšnější byly vyhodnoceny výkresy Lucie Zamazalové a Hedviky Sykové ze 7.B,
Terezie Moravcové a Veroniky Hoffmannové ze 7.A a Jakuba Ježka také ze 7.A. Do soutěže
Slavkovské memento Války – neválky bylo zasláno 9 prací 13 dětí ze 6.A a B a ze 7.A a B.
Naše škola se každým rokem zúčastňuje výtvarné soutěže vyhlášené Svazem zahrádkářů.
Letos jsme do soutěže zaslali 10 prací. Vyhodnoceny byly Terezie Moravcová ze 7.A,
Hedvika Syková ze 7.B a Veronika Halounková ze 7.B. U příležitosti výročí 300 let
Kopečkové pouti Město Letohrad uspořádalo výstavu dětských prací v arkádách
letohradského zámku. Žáci naší školy byli zastoupeni 14 autory.
Také účast ve sportovních soutěžích byla bohatá. V okresních kolech reprezentovali školu
jednotlivci i družstva v řadě odvětví a dosáhli velmi dobrých výsledků.

Závod v přespolním běhu v Letohradě
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DATUM

SOUTĚŽ

Přespolní běh
Halová kopaná
chlapci
8. – 9. třída
6.11.2012 Halová kopaná
chlapci
6. – 7.třída
8.11.2012 Florbal
chlapci
8. – 9. třída
13.11.2012 Florbal
chlapci
6. – 7. třída
28.11.2012 Florbal
dívky
6. – 7. třída
4.12.2012 Florbal
chlapci
6. – 7. třída
5.12.2012 Florbal
dívky
8. – 9. třída
26.3.2013 Basketbal
chlapci
7. – 9. třída
5.4.2013
Vybíjená
dívky
4. a 5. třídy
16. 4. 2012 Hokejbal proti drogám
4. – 5 třídy
17.4.2013 Hokejbal proti drogám
6. –7. třídy
18.4.2013 Hokejbal proti drogám
8. – 9. třídy
3.5.2013
McDonald´s Cup
1.-3.tř
7.5.2013
McDonald´s Cup
4.-5.tř.
15.5.2013 Hokejbal
chlapci
6. – 7. třídy
15.5.2013 Hokejbal
chlapci
8. – 9. třídy
16.5.2013 Malá kopaná
6. – 9. třídy
5.10.2012
2.11.2012

ÚROVEŇ

MÍSTO
KONÁNÍ

UMÍSTĚNÍ

okresní kolo
Letohrad
okrskové kolo Česká Třebová

účast 21 žáků
3. místo

okrskové kolo Jablonné nad
Orlicí

4.místo

okrskové kolo Dolní Libchavy 3. místo
okrskové kolo Vysoké Mýto

3. místo

okrskové kolo Jablonné nad
Orlicí

3. místo

okresní kolo

Brandýs nad
Orlicí

4. místo

okrskové kolo Jablonné nad
Orlicí

4. místo

Okrskové kolo Jablonné nad
Orlicí

2. místo

okrskové kolo Dolní Dobrouč

2.místo

okresní kolo

Letohrad

2. místo

okresní kolo

Letohrad

1. místo

okresní kolo

Letohrad

1. místo

okrskové kolo Letohrad

3. místo:

okrskové kolo Letohrad

2. místo

krajské kolo

Letohrad

4. místo

krajské kolo

Letohrad

2. místo

okresní kolo

Králíky

1. místo

5

20.5.2013

Běh údolím Jana Amose
Komenského

okresní kolo

Brandýs nad
Orlicí

30.5.2013

Malá kopaná
chlapci
6. – 9. třídy
Vybíjená dívky
Vybíjená dívky

krajské kolo

Ústí nad Orlicí

11.6.2013
19.6.2013

okrskové kolo Králíky
okresní kolo
Ústí nad Orlicí

2.místo Věra
Baštová
3.místo Eliška
Dvořáková
Účast 17 žáků
3.místo
1.místo
1.místo

Činnost školy
Mediální výchova je součástí našeho ŠVP. Žáci osmých tříd pod vedením Mgr. Sýkorové a
PaedDr. Černohousové se po celý rok starali o předávání příspěvků o činnosti školy do
Letohradského zpravodaje. Každý týden se střídaly moderátorské dvojice, aby informovaly
žáky i učitele o dění ve škole v pravidelné rozhlasové relaci, kterou připravovaly pod vedením
paní učitelky Černohousové.
Ve škole jsou dětem k dispozici tři čtenářské koutky s knihovničkami. Knihy jsou pro žáky
volně přístupné, pokud si je chtějí půjčit domů, oznámí to určenému pedagogovi.
Pro 6. třídy začal už tradičně školní rok třídenním adaptačním pobytem v Dolní Čermné.
Cílem pobytu bylo vytvořit pomocí společných činností a her z dětí přicházejících z různých
tříd a škol spolupracující kolektiv. Koncem září jsme také realizovali adaptační pobyt pro 4.
třídy. Byly to dva dny naplněné společnou činností s přespáním ve škole. Projekt jsme nazvali
„To jsme my“.
Realizací projektu je také částečně plněno průřezové téma školního vzdělávacího programu
Osobnostní a sociální výchova.
Jako každý rok připravila Základní kynologická organizace v Letohradě pro prvňáčky
program „Potkáváme se“. Tentokrát se uskutečnil 13. září. Členové ZKO seznamují zábavnou
formou děti s pravidly chování při setkání s cizími psy, vysvětlují dětem, jak s nimi zacházet a
jak je vychovávat. Vše je doplněno praktickou ukázkou výcviku psů.
13. září byl vyhlášen pro všechny třídy třídnický den. Účelem této akce je poskytnout třídním
kolektivům a jejich učitelům možnost strávit jeden den při společné činnosti. Některé třídy
zvolily exkurze, jiné výlety nebo společenské hry. Deváté třídy zavítaly na Střední
průmyslovou školu v Letohradě, kde byla pro ně připravena prohlídka školy a sportovní
program.
Ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu ( KALF) se uskutečnila 20.9. beseda se
spisovateli ve školní knihovně. Zúčastnili se jí žáci 9. tříd.
17. října se také celá škola už tradičně zapojila do charitativní akce na pomoc nevidomým
„Bílá pastelka“ a dobrovolníci z řad žáků 9.tříd uspořádali sbírku.
Do přípravy k volbě povolání pro žáky 9. tříd lze zařadit i návštěvu Úřadu práce v Ústí nad
Orlicí a informační schůzka pro rodiče a žáky spojenou s besedou s kurátorkou pro mládež,
která proběhla 26.9.
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Rozsvěcení vánočního stromečku se konalo také již tradičně 5.12. O výzdobu se postarala
školní družina, program připravili žáci z 1. stupně. Zároveň se žáci 9. tříd převlékli za
Mikuláše, čerty a anděly a podělili děti z prvního stupně bonbóny. V převlecích navštívili
rovněž mateřskou školu a třídy na Orlici.
Žáci z 9. B navštívili Dětský domov v Horní Čermné a připravili pro děti mikulášský program
se soutěžemi.
Poslední den před vánočními prázdninami žil celý druhý stupeň soutěží nazvanou „Škola
tančí.“ (Projekt Bavíme se navzájem). Akci měly pod patronací deváté třídy. Třídy soutěžily
v tanečních disciplínách. Soutěžící podávali skvělé výkony, takže soutěž byla napínavá a pro
diváky velmi zábavná. Výkony hodnotila porota z řad učitelů a žáků.

Bavíme se navzájem - Škola tančí

Den zimních sportů byl kvůli počasí přeložen na 19. února. Třídy prvního stupně šly většinou
bobovat, žáci 2. stupně si mohli vybrat mezi sjezdovým a běžeckým lyžováním, bruslením
nebo bobováním a sáňkováním.

Den zimních sportů
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Do projektu Den Země 29.4. se zapojila celá škola. Každá třída měla jinou pracovní náplň.
Děti vyráběly koláž z odpadků, pekly chleba, stavěly krmítka pro ptáky, zabývaly se
koloběhem vody v přírodě, navštívily čističku odpadních vod nebo pracovaly na školní
zahradě.

Den Země

Každoročně v dubnu a květnu probíhá ve 4. a 5. třídách projekt zaměřený na dopravní
výchovu. Děti probíraly dopravní předpisy, učily se základům první pomoci, besedovaly
s policisty. Cvičné jízdy si vyzkoušely na dopravním hřišti Lanškrouně. Vyvrcholením byla
praktická část – jízda na kole po Letohradě, kterou pomáhala zajišťovat Policie ČR a Městská
policie. Závěrečného zhodnocení se zúčastnila mluvčí České policie Bc. Lenka Vilímková.
Na přelomu května a června probíhala mezi třídami v jednotlivých ročnících školní
olympiáda. Žáci 1. stupně závodili v běhu, skoku a hodu kriketovým míčkem. Žáci 2. stupně
soupeřili v kolektivních sportech - florbalu, fotbalu, přehazované a vybíjené.
Projekt Pomáháme mladším začíná v osmých třídách. Žáci pomáhali při zápisu dětí do
prvních tříd a při organizaci Dne otevřených dveří pro budoucí prvňáky. V červnu pak
připravili pro předškoláky v MŠ U Dvora Cestu pohádkovým lesem u příležitosti rozloučení
s Mateřskou školou. Projekt pokračuje v devátých třídách. Každý deváťák měl určeného
svého prvňáčka, nad kterým držel patronát. V posledním týdnu školního roku si vyzkoušeli
role učitelů i žáci devátých tříd. Po důkladné přípravě nastoupili před lavice prvňáčků. Na
slavnostním zakončení školního roku jim pak oficiálně předali šerpu a symbolický klíč od
školy.
V dvouletém cyklu pořádáme Zahradní slavnost. Ta letošní se konala ve čtvrtek 23. května.
Uspořádali jsme den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnou školu, vyzkoušet
činnosti na interaktivní tabuli nebo v počítačových učebnách, mohli si zakoupit výrobky žáků
a občerstvit se v kavárně, která pro tuto příležitost vznikla ve školní jídelně. Na školním hřišti
organizovali deváťáci pro malé děti soutěživé hry. V odpoledních a večerních hodinách
proběhla v kulturním domě Akademie žáků a učitelů.
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Zahradní slavnost - akademie

Akce „Vyber si, co chceš“ nabídla žákům celou řadu aktivit. Dala možnost každému zvolit si
z více jak dvaceti nabídek, čemu se chce v úterý 26.6. a ve středu 27.6. věnovat. Tato akce je
součástí našeho preventivního programu, neboť žáci mohou čerpat náměty pro volnočasové
aktivity.
Společný závěr školního roku se konal 28. června již tradičně v Orlovně, den před
rozdáváním vysvědčení. Knihou byli oceněni nejlepší žáci 5. a 9. ročníku. Žáci devátých tříd
si připravili program a celou akci moderovali. Odpoledne pak proběhlo slavnostní rozloučení
s absolventy školy v obřadní síni letohradského zámku. Zúčastnil se ho starosta města, pan
Petr Fiala. Program doprovodili hudbou žáci ze ZUŠ a přítomni byli také rodiče žáků.
Absolventi ZŠ obdrželi pamětní list a upomínkový dárek.
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. Přehled exkurzí
je uveden v tabulce.
Téma exkurze

Muzeum
Hvězdárna
Naučná stezka
Bažantnice
Naučná stezka
Bažantnice
Úřad práce
Úřad práce
SPŠ automobilová
AMAVET Festival
vědy a techniky
2. světová válka

Místo

Předmět,
Třída
ke kterému se exkurze
vztahuje
Muzeum E. Holuba Dějepis
6.A,6.B
Holice
Zeměpis
Hradec Králové
Letohrad
Občanská výchova
7.A

Datum

27.9.2012

11.10.2012

Letohrad

Občanská výchova

7.A

18.10.2012

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Pardubice

Volba povolání
Volba povolání
Volba povolání
Volba povolání

22.10.2012
24.10.2012
6.11.2012
21.3.2013

Terezín, Lidice

Dějepis

9.A
9.B
9.A,B
Vybraní
žáci
7. – 9. tř
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3.4.2013

Nejhlubší propast
v ČR, jeskyně
Městské muzeum
Městský úřad
Památky

Hranice na Moravě

Přírodopis

9.A, 9.B

25.4.2013

Letohrad
Letohrad
Praha

Občanská výchova
Občanská výchova
Člověk a jeho svět

6.A
7.A
5.A

6.5.2013
16.5.2013
18.6.2013

Kroužky
Členové akvaristického kroužku se pod vedením pana učitele Romana Nožky starali o školní
akvária na hlavní chodbě a svou činností si prohlubovali znalosti v oboru.
Pod vedením paní učitelky Tomkové pokračoval ve své činnosti výtvarný kroužek. Členové
kroužku se podíleli na výzdobě školy a někteří se připravovali na talentové zkoušky na střední
školu.
Ve školní družině vedla výtvarný kroužek paní Hana Hrdinová.
Základní škola U Dvora má velmi dobré podmínky pro sport, proto se mohou žáci tělesně
rozvíjet i mimo hodiny tělesné výchovy. Chlapci v osmých a devátých ročníků se scházeli
s učiteli každý pátek před vyučováním, aby si zahráli basketbal. Mgr. Málková vedla kroužek
florbalu, paní Hana Hrdinová vedla v rámci školní družiny sportovní hry pro chlapce. Děvčata
1. – 6. třídy cvičila aerobik pod vedením Dominiky Veselé.

.
Zápas v basketbalu mezi učiteli a žáky

Pro žáky 1. a 2. tříd byl určen kroužek Angličtina hrou. Angličtinu vyučovala paní Jitka
Machačná.
Parlament
V průběhu školního roku pracoval školní parlament, kde byly zastoupeny dvěma svými
zástupci čtvrté a páté třídy a všechny třídy 2. stupně. Členové parlamentu se vyjadřovali
k akcím ve škole, podíleli se na jejich přípravě a hodnocení, spolupracovali při kontrole
pořádku ve třídách, třídění odpadu a vznášeli náměty pro další činnost školy. V letošním roce
členové parlamentu vyhlásili a zorganizovali Pyžamový den.
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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. Prevence je zařazena přímo do
výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova. Dobře spolupracujeme
s pedagogicko psychologickou poradnou, kurátorkou pro mládež atd. Tyto instituce pro nás
připravují programy pro třídní kolektivy, poskytují nám odborné konzultace při řešení
výchovných a výukových problémů. Kurátorka Eva Janebová besedovala s vycházejícími
žáky a jejich rodiči o právní odpovědnosti mladistvých. Podílela se na řešení problémových
situací, které ve škole nastaly.
Pravidelné konzultační hodiny pro žáky a rodiče nabízí výchovná poradkyně Mgr. Hana
Hanáková. Připravila individuální plány pro žáky se specifickými potřebami a žáky nadané.
Paní Monika Čadová vedla reedukační hodiny pro děti s výukovými problémy a děti sociálně
vyčleněné.
Vzdělávání učitelů
Výchovná poradkyně a metodička prevence se pravidelně zúčastňují seminářů, které pro ně
připravuje pedagogicko psychologická poradna.
Ve spoluprácí se vzdělávací agenturou BENEPAL jsme uspořádali pro pedagogické
pracovníky dvoudenní seminář. Jedno z témat byla šikana, týrání, zneužívání, domácí násilí a
agresivita dětí a mládeže, druhé téma se zabývalo extremizmem, terorismem poruchami
příjmu potravy.
PaedDr. Černohousová a Mgr. Veselá M. se zúčastnily semináře k úpravám RVP a ŠVP a
Mgr. Čadová a Mgr. Hanáková semináře k testům a standardům z českého jazyka a
matematiky.
Dvouleté studium pro metodiky environmentální výchovy ukončila Mgr. Lucie Martiníková.
Ředitelka Mgr. Hana Kotlářová je zapojena v dvouletém vzdělávacím cyklu Ředitel koučem.
Dále jsme využívali nabídky vzdělávacích seminářů NIDV a CCV v Pardubicích a dalších
vzdělávacích institucí.
Testování pátých a devátých ročníků
V letošním školním roce proběhla druhá generální zkouška testování žáků pátých a devátých
ročníků základní školy z českého a anglického jazyka a matematiky. Naše škola se ho
zúčastnila v termínu 27.5. – 6.6.2013. Cílem tohoto testování není srovnávat školy a žáky, ale
poskytnou informaci o tom, nakolik každý žák plní požadavky minimálního standardu
osvojených znalostí a dovedností. Testy byly sestaveny tak, že pokud žák správně vyřešil část
testu stupně obtížnosti jedna, automaticky postoupil do stupně obtížnosti 2. Úlohy byly
rozděleny do několika tematických částí, to umožňuje posoudit, co šlo žákům lépe a co hůře.
Každý žák dostává konkrétní informace vlastních výsledků z jednotlivých předmětů. Ve
zprávě uvádíme zprůměrování žáků za celou školu.
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Výsledky vzdělávání
Na konci roku prospělo s vyznamenáním 184 žáků, 179 prospělo a neprospělo 10 žáků.
Výsledky vzdělávání lze hodnotit jako dobré na základě umísťování v soutěžích i na základě
výsledků přijímacího řízení na střední školy. Také zpětná vazba od absolventů, kteří poskytli
informace o úspěšnosti studia na střední škole, svědčí o tom, že odcházejí ze základní školy
dobře připraveni.
Výsledky přijímacího řízení
Školní docházku ukončilo celkem 31 žáků z deváté třídy. Na osmiletá gymnázia odešli 4 žáci.
odcházející žáci
na konzervatoř
na gymnázium
na soukromé gymnázium (osmileté)
na osmileté gymnázium
na střední odbornou školu
na střední odborné učiliště – 3letý obor

celkem
0
8
6
0
27
13

Školská rada
Školská rada se sešla ve školním roce jednou, a to 27.11.2012. V roce 2013 došlo ke změně
složení. Rada města schválila usnesením 124/2013 členy Školské rady za zřizovatele Mgr.
Miloslava Štěpána, který vystřídal JUDr. Janu Hlavsovou a Bc. Magdalenu Navrátilovou za
Mgr. Petra Cinka.
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Česká školní inspekce
Inspekční tým navštívil školu ve dnech 14. - 18. června 2013. Zaměřil se na zjišťování a
hodnocení personálních a materiálních podmínek vzdělávání, podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků, zjišťování a hodnocení výsledků žáků ve vzdělávání a souladu školního
vzdělávacího programu s právními předpisy a na organizaci a řízení vzdělávání.
Spolupráce s Městem Letohrad, rodiči a veřejností
Spolupráce se zřizovatelem je dobrá, vzájemná jednání jsou věcná.
Vztah s rodiči žáků je korektní. Na 1. společné schůzce v září byli rodiče seznámeni se
školním řádem a ročním plánem školy. Pravidelně jsou pořádána informační odpoledne, podle
potřeby se uskutečňují individuální setkání učitelů a rodičů. Během konzultačního odpoledne
je možné řešit výchovné problémy nebo volbu povolání s výchovným poradcem. Při škole je
zřízen Nadační fond, který poskytuje finanční podporu sociálně slabým žákům a financuje
některé školní aktivity.
Velmi dobré vztahy jsou mezi pedagogy základní a mateřské školy. Každoročně se učitelky 1.
stupně a mateřské školy setkávají na pasování předškoláků na školáky a na společném
metodickém sdružení.
Projekty
V současnosti čerpáme finanční prostředky ve výši 1 800 000 Kč z dotačního programu EUpeníze do škol. Zaměříme se na modernizaci informační techniky, rozvoj čtenářské
gramotnosti, zlepšení podmínek pro výuku jazyků a informatiky a vytváření digitálních
učebních materiálů.
Dále realizujeme projekt Třída v zahradě, který má termín dokončení v roce 2014. Postupně
rekonstruujeme školní zahradu tak, aby mohla sloužit dětem jako prostor k učení, zábavě i
odpočinku. Na realizaci našeho záměru jsme získali grant z Ministerstva životního prostředí
ve výši 70.000 Kč.
Záměry a perspektivy
Naším cílem zůstává budovat školu s příjemnou atmosférou, která vytváří klidné a tvořivé
prostředí pro žáky i učitele. Důraz klademe na vzájemnou spolupráci. Vedeme
k samostatnému myšlení, věnujeme prostor činnostnímu učení a samostatné práci
s informacemi. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků a chceme k tomu využít spolupráce se
zahraničními školami. Soustavnou pozornost věnujeme prevenci nežádoucích jevů a podpoře
žáků se specifickými potřebami. Pozornost věnujeme ekologické výchově. Naším záměrem je
vybudovat ve škole a na školní zahradě ekologické centrum. S tím souvisí probíhající
rekonstrukce zahrady. Dbáme na zlepšování estetického prostředí interiéru i okolí školy.
Pozornost budeme i nadále věnovat vytváření podmínek pro další rozvoj pedagogických
pracovníků a jejich vzdělávání.

V Letohradě 19.9.2013

Mgr. Hana Kotlářová
ředitelka školy
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Přílohy:
1) Kopie výkazu zisku a ztrát za rok 2012
2) Přehled hospodaření prostředky zřizovatele za rok 2012
3) Přehled hospodaření prostředky krajského úřadu za rok 2012
4) Přehled hospodaření FKSP za rok 2012
5) Učební plán 2012/2013
6) Úvazky učitelů 2012/2013
7) Přehled stavu žáků 2012/2013
8) Souhrnná statistika tříd 2012/2013
9) Stav zaměstnanců 2012/2013
10) Seznam žáků v roce 2011/2012
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